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Iată că anul 2018 

se apropie de 

final. A fost un an 

cu multe obsta-

cole, cu provocări, dar și cu realizări 

de care suntem foarte mândri.  

Împreună cu echipa din Primărie, 

am lucrat zi de zi pentru finaliza-

rea proiectelor demarate,  pentru  

atragerea fondurilor europene,  și 

pentru a asigura nu doar investiții 

de viitor, ci și un nivel ridicat de 

cultură, educație și sport. 

Acum, în pragul sărbătorilor de 

iarnă, vă urez să petreceți în liniște 

aceste zile, alături de familie și de 

cei dragi. Vă doresc tuturor ca anul  

2019 să fie unul îmbelșugat, care să 

vă aducă multă fericire și speranţa 

într-un viitor mai bun.

 Crăciun fericit și La Mulţi Ani !

Darius Adrian Postelnicu

Jurnal 
Jimbolia

de

•	 POSTELNICU DARIUS- 
ADRIAN - 45 ani- 
Economist;

•	 FERESCU LAURA MĂRIO-
ARA - 37 ani- Jurist;

•	 TABEICĂ NECULAI - 61 
ani- Șofer;

•	 SCROB RADU-NICOLAE - 
37 ani- Inginer;

•	 PRCSINA IANCU - 42 ani- 
Inginer Electronist

•	 CIOFIAC IOAN - 45 ani- 
Economist;

•	 FLORE CRISTIAN - 31 ani - 
Electronist;

•	 CIUCIULETE PETRU - 67 
ani- Economist;

•	 PANAIT MIHAI - 36 ani- 
Veterinar;

•	 VASILACHE COSTEL - 49 
ani- Tehnician;

•	 STĂNCHESCU-GOLBAN 
LIVIA-DOINA - 58 ani- Pro-
fesor;

•	 BURA VASILE - 55 ani- 
Economist;

•	 NICORICI ILIE - 57 ani- 
Geamgiu;

•	 BARNA PETRU-LADISLAU 
- 52 ani- Tehnician;

•	 TODICA MARIN - 67 ani- 
Maistru;

•	 FEIER FELICIA - 28 ani- 
Asistent Farmacist;

•	 DEMETER LUCIAN
- 37 ani- Programator;

•	 ISTINIE ADINA - 38 ani- 
Profesor;

•	 BORCAN CARMEN - 37 
ani- Contabil;

•	 RICĂ MARIAN -59ani- 

Instructor Sportiv;

ECHIPA PNL 
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La final de an

Centenarul Marii Uniri, 
sărbătorit la Jimbolia

ÎN AN CENTENAR, la Jimbolia au 
fost organizate o serie de manifestări 
cultural-artistice prin care comunita-
tea jimboliană și-a adus prinosul de 
recunoștință față de înaintașii care 
au făurit România Mare. Programul 
din acest an a fost unul cu totul de-
osebit. Astfel, Ziua Națională a Ro-
mâniei a fost aniversată cu fast și cu 
emoție, cu momente solemne, dar și 
cu reprezentanții artistice.

Manifestările au debutat la ora 10.00 
cu o slujbă religioasă oficiată de pre-
oții din cadrul Parohiei Ortodoxe 

din Jimbolia, Petru Alexa și Grigore 
Marița. Au urmat apoi depuneri de 
coroane la Monumentul Eroilor din 
partea principalelor instituții de pe 
raza orașului: Primăria, Consiliul  Lo-
cal, Jandarmeria, Poliția, Poliția de 
Frontieră, Pompierii, Școala Gimna-
zială și Liceul Tehnologic.  De aici, 
participanții s-au deplasat la Casa de 
Cultură unde a avut loc un program 
artistic de celebrare a 100 de ani de 
la Marea Unire. În program au fost in-
cluse discursuri, cântece patriotice, 
poezii, scenete și decernări de premii 
și distincții.

Sărbători fericite!
Primăria și Consiliu Local Jimbolia , alături de

instituțiile aflate în subordine, vă urează 
„Crăciun fericit” și un sincer „La mulți ani!”
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Sărbătoarea 
de Ignat

VINERI, 21 decembrie, are loc la 
Jimbolia cea de-a XVIII-a ediție a 
Sărbătorii de Ignat, eveniment de 
tradiție a orașului nostru la care 
se întrec în tranșarea porcilor și 
prepararea bucatelor din carne de 
porc, mai multe echipe din țară și 
străinătate. Evenimentul are loc la 
Expo Ripensis (la ieșirea din Jim-
bolia spre vamă).

Campanie de 
vaccinare antirabică

CIRCUMSCRIPȚIA Sanitar-Veterinară 
Jimbolia informează că în perioada 
decembrie 2018 – ianuarie 2019 se 
vaccinează gratuit toți câinii cu stă-
pân de pe raza orașului Jimbolia. 
Mai multe informații pot fi obținute 
la sediul Circumscripției Sanitar-Ve-
terinare din strada Lorena nr. 5 Jim-
bolia. Orar de funcționare: de luni 
până vineri între orele 08.00 – 16.00 
și sâmbăta între orele 08.00 – 13.00. 
Persoană de contact: dr. Ababei 
Răzvan, tel. 0758.425.026. 

Lucrări de asfaltare
ÎN PRIMA SĂPTĂMÂNĂ a lunii decem-
brie, profitând de temperaturile fa-
vorabile, s-a asfaltat o porțiune din 
strada Liviu Rebreanu, unde exista 
o tramă stradală cu pavaj. Aces-
te lucrări de asfaltare fac parte din 
proiectul ”Creșterea mobilității prin 
dezvoltare rutieră în Banat”, derulat 
în cadrul programului INTERREG IPA 
de Cooperare Transfrontalieră Ro-
mânia-Serbia.

Deszăpezirea străzilor din Jimbolia
PRIMĂRIA Jimbolia a acționat cu 
toate mijloacele avute la dispoziție 
pentru a combate efectele ninsorilor 
abundente care au avut loc în peri-
oada 14-16 decembrie 2018. 

Încă din seara zilei de 14 decembrie, 
utilajele au ieșit la deszăpezit pe stră-
zile orașului și s-a acționat, în reprize, 
având prioritate arterele principale. 
Cu toate acestea, ninsoarea abun-
dentă a depășit cu mult capacitatea 
de a interveni și a fost nevoie de câ-
teva zile pentru a curăța toate străzi-
le. Marea majoritatate a locuitorilor 
orașului  nostru s-a mobilizat pentru 
îndepărtarea zăpezii de pe trotuare-
le din fața caselor, blocurilor și din 

parcări.

Meteorologii spun că în săptămâni-
le viitoare sunt posibile noi reprize 
de ninsoare abundentă, fapt pentru 
care apelăm la populație să ia măsuri 
pentru deszăpezire, îndepărtarea 
gheții de pe trotuare, a țurțurilor de 
la streșinile caselor sau a zăpezii de 
pe acoperișuri, ce pot reprezenta re-
ale pericole pentru pietoni.

Lucrări de restaurare 
a Statuii Florian 

S-AU ÎNCHEIAT lucrările de restau-

rare a Statuii Florian, simbolul orașu-

lui nostru. Echipa de specialiști care 

s-a ocupat de restaurare a reușit să 

salveze și să refacă elementele or-

namentale deosebite ale statuii și a 

aplicat soluții tehnice moderne pen-

tru ca monumentul să se păstreze în 

stare bună pentru o perioadă înde-

lungată de timp.

Concert de Crăciun la 
Biserica Catolică Sf.Vendelin

LUNI, 24 decembrie 2018, începând 
cu ora 20:00, la Biserica romano-ca-
tolică din centrul orașului Jimbolia 
va avea loc „Concertul de Crăciun”, 
desfășurat în timpul Sfintei Litur-
ghii din Ajunul Solemnității Nașterii 
Domnului. 

Concertul va îmbina momente de 
muzică clasică cu colinde interpreta-
te de de artiști din cadrul Filarmoni-
cii Banatul (Chis Marta – vioară, Gian-
luca Vanzeli – flaut, Gabriela Dodean 

– violă, Marius Bernecker – violoncel) 
și soliștii din cadrul Operei Naționale 
Române Timișoara (Marius Zaharia 
– tenor, Diana Zaharia – soprană). In-
trarea este liberă.
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Cea mai 
frumoasă casă din 

Jimbolia în 2018
AȘA cum ne-au obișnuit, și în 
acest an, Primăria și Consiliul Lo-
cal Jimbolia au acordat premiul  
pentru „cea mai frumoasă casă”. 
Așadar, în 2018, diploma de merit 
îi revine domnului Constantin Sar-

deni pentru imobilul de pe strada 
Republicii nr. 81. Felicitări!

Cadouri de Crăciun
ȘI ÎN ACEST AN, compania Sumida 
Romania SRL, cu sprijinul colegi-
lor germani de la Sumida Compo-
nent & Module Gmbh, și-a reafir-
mat sprijinul pentru comunitatea 
locală, oferind daruri de Crăciun 
elevilor din clasa a V-a a Școlii 
Gimnaziale Jimbolia. 

Magia sărbătorilor, adusă de 
Festivalul „O, brad frumos””

EDIȚIA din acest an a Festivalului 

Internațional de Datini și Obiceiuri 

de Crăciun și Anul Nou „O, Brad Fru-

mos!” a avut loc la Casa de Cultură a 

orașului, în perioada 4-5 decembrie 

2018. Prima zi a fost dedicată muzicii 

corale cu interpretări din partea co-

rurilor din Serbia – Kikinda și Româ-

nia – Liebling și Jimbolia. Ce-a de-a 

doua zi a fost dedicată celor mici, cu 

muzică, dansuri și scenete interpre-

tate de grupurile Mini Hatzfelder Pi-

patsche și Midi Hatzfelder Pipatsche 

și Délibáb.

Spectacolul elevilor dedicat
Centenarului

ÎN DATA de 28 noiembrie, Școala 

Gimnazială Jimbolia a susținut un 

spectacol extraordinar dedicat Cen-

tenarului Marii Uniri. La spectacol au 

participat elevi din toate clasele, de 

la cei mai mici la cei mai mari. S-au 

spus poezii care au evocat Unirea și 

sacrificiul înaintașilor pentru idealul 

național, s-au cântat cântece patri-

otice, au fost interpretate scenete și 

s-a dansat, într-o atmosferă de săr-

bătoare și voie bună. Felicitări copi-

ilor și profesorilor coordonatori!



 Barbu Ilie cu 
Matyaș Beatrice

 Botezatu Darius-Lucian cu
Todor Leonora

 Marinescu Silvestru cu 
Franțescu Daniela

Casă de piatră!

100 de platani pentru 100 de ani
ÎN AN CENTENAR, Școala Gimnazială 
Jimbolia a desfășurat un proiect in-
edit de plantare de „pomi și fapte 
bune”. 100 de platani au fost sădiți de 
elevi, profesori, reprezentanți ai Pri-
mariei, ai Consiliului Local si ai spon-
sorilor. Simbolic, pomilor le-au fost 
atașate mesaje transmise generați-
ilor următoare. Acțiunea a fost sus-
ținută de Primăria și Consiliul Local 
Jimbolia, alături de sponsorii Sumida 
–Romania SRL, Can-Leo SRL, Faulha-
ber Romania și Poța SRL.
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Evidenţa populaţiei 
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† Bărbuleasa Angela
Auer Elena

Chirilă Dumitru†

Dumnezeu să-i odihnească 
în pace!

De
ce

se

acte înregistrate în 
Registrul de stare civilă al orașului Jimbolia

(până la data de 18 decembrie 2018)

Premiul „Petre Stoica” 2018
FUNDAȚIA Pax și Filiala Timișoara a 
Uniunii Scriitorilor din România au 
acordat Premiul „Petre Stoica” pentru 
literatură poetului și traducătorului 
sârb Adam Puslojic. 

Un mare iubitor de România și bun 
prieten al poetului Nichita Stănescu, 
laureatul a primit cu emoție premiul 
la ceremonia de decernare ce a avut 
loc la Timișoara, în data de 27 noiem-
brie 2018, în Aula Bibliotecii Univer-
sitare Eugen Todoran. Premiile „Petre 

Stoica” sunt decernate unor perso-
nalități marcante ale culturii române 
și au ajuns la a opta ediție. Laureații 
celorlalte ediții au fost: Șerban Foar-
ță, Dorin Tudoran, Ion Pop, Nicolae 
Prelipceanu, Ion Barbu, Nora Iuga, 
Ileana Mălăncioiu.

 Valerian-Cadioschi 
Anais-Maria

 Farkaș Maya-Sofia
 Petrea Tania-Larisa

S.C. PEISAJ HOSTA oferă servicii 
de ridicare a molozului și ma-
terialelor de construcții de la 

domiciliu. Pentru detalii și comen-
zi sunați la numerele de telefon: 
0256/361047 sau 0256/360770

Recomandări pentru sărbătorile de iarnă
PENTRU ca sărbătorile de iarnă să fie 
petrecute în liniște și fără incidente, 
Serviciul Voluntar pentru Situații de 
Urgență recomandă locuitorilor câ-
teva reguli de bază:
• Nu lăsați niciodată copiii să se joace 
în apropierea lumânărilor aprinse.
• Folosiți doar instalații și decorațiuni 
electrice fără defecțiuni ori improvi-
zații.
• Verificați integritatea și curățenia 
coșurilor de fum.
• Folosirea artificiilor și a petarde-
lor este interzisă între orele 24.00 și 
06.00, cu excepția perioadelor auto-

rizate, precum și a evenimentelor de 
interes local, național sau internați-
onal, în baza aprobării autorităților 
locale. 
• Este interzisă folosirea artificiilor 
și petardelor pe drumurile publice 
deschise circulației rutiere, pe alei-

le pietonale și în spații deschise, cu 
aglomerări de persoane.
• Este recomandat atât preoților, cât 
și credincioșilor să fie atenți la aprin-
derea și așezarea lumânărilor, care 
se va face numai în locurile special 
amenajate în acest sens (în exteriorul 
construcției și la o distanță de sigu-
ranță față de vegetație sau elemente 
combustibile); lumânările nu se vor 
ține în apropierea obiectelor  pre-
cum icoane, decoruri, mobilier; să fie 
supravegheate permanent lumână-
rile căzute sau consumate.


