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Martie este 

luna când, în 

mod oficial, 

începe primă-

vara, anotimpul 

renașterii, iar 

prima săptămână a acestei luni o 

dedicăm femeilor. Le copleșim cu 

mărțișoare și flori, cu urări și apre-

cieri. Fie că este vorba de mame, 

fiice, soții, prietene sau colege, 

luna martie e doar un pretext să ne 

amintim cât de mult contează ele 

în viața noastră.

 Ca atare, doresc să le transmit tu-

turor doamnelor și domnișoarelor 

cele mai frumoase gânduri și urări 

de sănătate, bucurii și împliniri 

personale și profesionale. Fie ca 

această primăvară să fie plină de 

zâmbete și căldură, iar cei dragi să 

vă fie alături.

 La mulţi ani!

 Darius Postelnicu, 

primarul orașului Jimbolia
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•	 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;
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Urări de primăvară

Localitatea înfrățită Trebur din 
Germania a inaugurat o stradă 

cu numele Jimbolia
VINERI, 16 februarie 2019, în loca-
litatea germană Trebur, înfrățită cu 
Jimbolia, a avut loc un eveniment 
deosebit. În prezența a aproximativ 
100 de participanți, primarul Carsten 
Sittmann și viceprimarul Jimboli-
ei Toth Gábor, au inaugurat o nouă 
stradă cu numele „Jimbolia”. 

Gestul autorităților germane vine 
ca o completare firească a relațiilor 
excelente de colaborare dintre cele 
două localități, înfrățite oficial din 
luna decembrie a anului 2017, dar 
care au stabilit relații de cooperare 
de mai bine de 10 ani. Administra-
ția locală din Jimbolia intenționează 

la rândul său să inaugureze o nouă 
stradă cu numele „Trebur”.

În cadrul aceluiași eveniment, la in-
trarea în localitatea germană a fost 
montat un panou care prezintă lo-
calitățile cu care Trebur este înfrăţi-
tă: Jimbolia din România și Verneuil 
d’Avre et d’Iton din Franţa.

31 martie: termen de plată a taxelor și 
impozitelor locale

Contribuabilii care își achită taxele și impozitele aferente anului în curs până
la data 31 martie 2019, vor beneficia de o reducere de 10% din valoarea de
plată. După această dată se vor aplica majorări de 1% pe lună sau fracțiune
de lună.

Primăria și Consiliul Local Jimbolia 
urează tuturor doamnelor și domnișoarelor 

o primăvară minunată!
La mulți ani!
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Măsuri 
importante în timpul 
epidemiei de gripă

LA NIVELUL întregii țări a fost de-

clarată epidemie de gripă, motiv 

pentru care populația este rugată 

să ia măsuri active de prevenție, 

pentru a preveni răspândirea vi-

rusului gripal. Ministerul Sănătății 

recomandă:

• Consultarea medicului de familie 

pentru simptome care sugerează 

gripa, inclusiv pentru a stabili o 

eventuală indicație pentru spita-

lizare; 

• Izolarea voluntară la domiciliu a 

persoanelor care prezintă simpto-

matologie asemănătoare gripei; 

• Respectarea etichetei tusei și 

strănutului în spații publice;

• Igienă adecvată a mâinilor, în ve-

derea reducerii răspândirii virusu-

lui;

• Purtarea echipamentului de pro-

tecţie adecvat (măști, mănuși, ha-

late) de către vizitatori și persona-

lul medical în unitățile medicale; 

• Continuarea vaccinării antigripa-

le. 

De asemenea, medicii atrag aten-

ția populației că trebuie să facă o 

distincție clară între răceală și gri-

pă, dar cel mai bine este să se evi-

te automedicația și să se apeleze 

la medic.

Proiecte europene lansate de 
Primăria Jimbolia

DOUĂ proiecte cu fonduri europe-
ne, ambele destinate dezvoltării in-
frastructurii turistice, au fost lansate 
în această perioadă de către orașul 
Jimbolia, în calitate de lider de pro-
iect și localitățile partenere Cărpiniș 
(România) și Csanádpalota (Ungaria).

„PROTOURISM” 
Astfel, în luna decembrie a anului 
2018 a început implementarea pro-
iectului: „Provocări comune –soluții 
comune: cooperare instituțională în 
domeniul turismului”, acronim „Pro-
Tourism”.
Proiectul este finanțat în cadrul Pro-
gramului Interreg V-A România-Un-
garia. Acest proiect va dezvolta 
capacitatea instituțională a autorită-
ților publice locale implicate în pro-
iect, după cum urmează:
 • Dezvoltarea resurselor umane prin 
ateliere de lucru și schimb de expe-
riență; 
• Dezvoltarea infrastructurii prin 
achiziționarea de echipamente și 
prin realizarea unor lucrări la scară 
mică; 
• Realizarea de materiale destinate 
promovării turismului.

Bugetul proiectului se ridică la suma 
de 209.368,00 de euro din care 
177.962,80 de euro de la Uniunea 
Europeană prin Fondul European 
de Dezvoltare Regională. Jimboliei 
îi este alocat un buget de 82.419,00 
euro.

TRADIȚIE ȘI MODERNITATE 
Al doilea proiect aflat în curs de im-
plementare este intitulat: „Tradiție 
și modernitate – cooperare culturală 
transfrontalieră”. Și acest proiect este 
finanțat tot în cadrul Programului 
Interreg V-A România – Ungaria. 
Obiectivul principal al proiectului 
este consolidarea cooperării între 
persoanele care trăiesc pe ambele 
părți ale frontierei. Pe perioada im-
plementării, – un an – peste 300 de 
persoane aparținând diferitelor ca-
tegorii sociale și grupuri de vârstă se 
vor întâlni, vor avea posibilitatea de a 
cunoaște mai bine tradițiile, cultura, 
religia și gastronomia partenerilor.
Vor fi organizate mai multe eveni-
mente culturale, având ca temă: dan-
surile populare, gastronomia, religia, 
dar și o conferință de două zile desti-
nată celor care sunt angajați în insti-
tuțiile de cultură ale partenerilor.

Bugetul total al proiectului se ridică 
la suma de 76.690,00 de euro din 
care 65.186,50 de euro de la Uniunea 
Europeană prin Fondul European 
de Dezvoltare Regională. Jimboliei 
îi este alocat un buget de 32.124,00 
euro.

Cu prilejul zilei de 8 martie 
adresez tuturor doamnelor și 
domnișoarelor cele mai bune 

gânduri de sănătate, 
fericire și împliniri. 

La mulţi ani!

Toth Gabor,
viceprimarul orașului Jimbolia
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Ora de poveste
SÂMBĂTĂ, 2 martie 2019, la Mu-
zeul Presei „Sever Bocu” din Jim-
bolia a avut loc evenimentul „Ora 
de poveste”, în cadrul proiectului 
„Hambarul cu carte”. Acțiunea a 
fost dedicată copiilor cu vârste în-

tre 5 și 10 ani, scopul acesteia fiind 
promovarea lecturii și a plăcerii ci-
titului în rândul micuților. Și-au in-
trat în rolul de povestitori Ramona 
Jakoby și Isabela Costea. 

Carnaval de Fărșang
ELEVII secției maghiare din cadrul 
Școlii Gimnaziale (clasele pregă-
titoare-IV) din Jimbolia împreună 
cu grupa maghiară de la grădiniță 
au luat parte, la Timișoara, la ser-
barea de Carnaval (Fărșang). În ca-
drul acestei manifestări organiza-

te de Liceul Teoretic Bartók Béla și 
cu ajutorul lui Margit Palko și Edit 
Milos, s-au desfășurat momente 
precum: parada costumelor, dans, 
muzică și scenete. După finaliza-
rea spectacolului, copiii au avut 
parte de o petrecere.

Investiții în derulare la Jimbolia
ÎN AȘTEPTAREA bugetului pe anul 
2019, la Jimbolia se continuă lucră-
rile de investiții în cadrul proiectelor 
demarate anul trecut și pentru care 
Primăria are deja banii alocați.

ASFALTĂRI DE STRĂZI ȘI PODEȚE 
Recent a fost dat ordinul de începe-
re a lucrărilor la proiectul cu fonduri 
europene de modernizare a străzilor 
adiacente drumului național DN59C. 
O echipă de muncitori a început deja 
profilarea șanțurilor și montarea de 
tuburi. Apoi va urma asfaltarea in-
trândurilor și podețelor până la limi-
ta cu trotuarul existent. 

Vă reamintim că este vorba despre 
reabilitarea și asfaltarea a 2,36 km 
de străzi, după cum urmează: • Calea 
Mărășești – între Calea Kikindei și str. 
Basarabia (969 m) 
• str. Ioan Slavici – între str. Republicii 
și str. Spre Vest (860 m)
 • str. Liviu Rebreanu – între str. Peter 
Jung și str. Spre Vest (531 m).

AMENAJAREA CURȚII PRIMĂRIEI 
Vremea bună a permis lucrătorilor să 
reia lucrările la amenajarea curții Pri-
măriei. Pavarea cu piatră este finali-
zată și urmează ca în perioada urmă-
toare să fie adusă și montată fântână 
arteziană.

AMENAJAREA CURȚILOR 
LA BLOCURI
 A fost semnat contractul și urmează 
să înceapă lucrările de amenajare a 
curților interioare de la blocurile de 
pe strada Republicii – Zona A. Mai 
precis, este vorba despre blocuri-
le 10 și 11. Vor fi amenajate spațiile 
verzi, locuri de parcare, alei etc.

Pericolul incendiilor de vegetație 
ARDEREA miriștilor, la început de 
primăvară, încă mai este o practică 
folosită pe raza orașului nostru de 
către unii cetățeni. Însă vremurile 
s-au schimbat și ceea ce era normal 
acum 100 de ani, astăzi este mult 
mai periculos și cu consecințe grave. 
Așa că legea interzice această prac-
tică.

Dovadă este și intervenția pe care 
pompierii jimbolieni au avut-o în 
data de 23 februarie la un incendiu 
scăpat de sub control, în incinta 
fostei fabrici „Ceramica”. Din fericire, 
proporțiile incendiului au fost limi-
tate de pompieri, însă din păcate 
intervenția a fost îngreunată de lip-
sa accesului pentru autovehiculul 
pompierilor.

Pe această cale atragem atenția că 
incendierea vegetației uscate este 
interzisă!



 Pap Iulian-Tiberiu  cu  
Prelipcean Mirela-Gabriela

 Galea Florin cu 
Lind Ildiko-Elisabeta

 Petrovics Ladislau cu 
Istvan Simona-Cristina

 Botezatu Cosmin-Florin cu 
Grebănos Olesea
 Bura Dorin cu 
Ganea Cătălina

Casă de piatră!
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Evidenţa populaţiei 
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† Stumber Ioan
Roșu Florin
Bulz Istvan 
Cazacu Ana

Strimbei Draghița
Nistor Ștefan

Jámbor Alexandru
Leonte Ion

Țepeș Ludovic
Vălcăneanț Nicolae

Csapo Adelheid
Molnar Iosif

Meszaros Anton
Divirician Petru
Szabo Elisabeta

Sata Iuliana
Schnell Ioan †

Dumnezeu să-i odihnească în pace!

De
ce

se

acte înregistrate în 
Registrul de stare civilă al orașului Jimbolia

în perioada decembrie - februarie

 Adăscăliței Alexandra-Maria
 Istrati-Acs Rebeca-Nicoleta-

Karolyna
 Bohonyak Ionuț-Gabriel

POLIȚIA ORAȘULUI 
JIMBOLIA

 Str. Republicii nr. 16
Telefon: 0256.478861

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

SĂPTĂMÂNA I
11 martie Luni str. Aleea Cito, I. Creangă, Griviţei, T. Grozăvescu

12 martie Marţi str. T. Aman, Salcâmilor, Gh. Adoc, Lenau

13 martie Miercuri str. Recoltei, Bucegi, S. Jager, N. Bălcescu

14 martie Joi str. C. Coposu, C. Csekonics, E. Teodoroiu, str. Spre Sud 
(între Republicii şi Spre Est)

15 martie Vineri str. Rapova, Gării, E. Gojdu, C. Negruzzi, Bârzava

SĂPTĂMÂNA A II-A
18 martie Luni str. Dr. V. Babeş, Lorena

19 martie Marţi str. T. Vladimirescu (între Republicii şi Spre Est)

20 martie Miercuri str. Calea Timișorii, I. Slavici (între Republicii şi Spre Est)

21 martie Joi str. Spre Nord (între Republicii şi Spre Est), Spre Est,  Dru-
mul Clarii, E. Bartzer

22 martie Vineri str. I. Maniu, M. Eminescu, Ştefan cel Mare

SĂPTĂMÂNA A III-A
25 martie Luni str. Republicii. 

26 martie Marţi str. Spre Sud (între Spre Vest şi Republicii), Albinelor, Dr. 
Karl Diel

27 martie Miercuri str. T. Vladimirescu (între Spre Vest şi Republicii), Gh. Doja

28 martie Joi str. I. Slavici (între str. Spre Vest şi Republicii), L. Rebreanu, 
Timiş

29 martie Vineri str. Spre Nord (între str. Spre Vest şi Republicii),  Spre Vest, 
C. Brâncoveanu

SĂPTĂMÂNA A IV-A
1 aprilie Luni str. A. Iancu, P. Jung

2 aprilie Marți str. Cloşca, Crişan, E. Murgu, I. I. De la Brad, G. Enescu

3 aprilie Miercuri str. Mureş, Crişana, Horia, A. Vlahuţă, I. Vidu, Carpaţi 

4 aprilie Joi str. N. Grigorescu, Prieteniei, J. Linster, Gh. Lazăr, B. P. 
Haşdeu, B. Bartok

5 aprilie Vineri str. V. Alecsandri, Aleea Plopilor, C. Porumbescu, M. 
Kogălniceanu

SĂPTĂMÂNA A V-A
8 aprilie Luni str. C. D. Gherea, S. Bărnuţiu, A. I. Cuza

9 aprilie Marți str. Basarabia, M. I. Roată, V. Lucaciu

10 aprilie Miercuri str. C. Mărăşeşti, C. Moţilor

11 aprilie Joi str. A. Vlaicu, V. Ţepeş, V. Goldiş,  P. Sandor 

12 aprilie Vineri str. Şt. O. Iosif, G. Coşbuc, C. Kikindei, Banat, Cânepei , 
Spre Lenauheim

Curățenia de primăvară 
Primăria orașului Jimbolia organi-
zează, în perioada 11 martie – 12 
aprilie 2019, programul de curăţe-
nie de primăvară.

În cadrul acţiunii se colectează nu-
mai  deșeuri vegetale rezultate din 
curăţirea arborilor plantaţi pe alinia-
mentele stradale și a spaţiilor verzi 
din jurul imobilelor. Cetăţenii sunt 
rugaţi să depună în ordine la mar-
ginea carosabilului, fără a împiedica 

circulaţia, deșeurile ce se colectează 
în cadrul acestei acţiuni, până cel târ-
ziu cu o zi înainte de ziua în care este 
programată colectarea în zonele și 
cartierele în care locuiesc.

În această acţiune NU se colectează 
deșeuri din amenajari interioare, cu-
răţirea pivniţelor și a podurilor (mo-
loz, praf de cărbune, ţigle, cărămizi, 
faianţă și gresie sparte). 

Programarea străzilor:


