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Sărbătoarea Sfintelor Paşti este în primul rând un prilej de reflecție 
şi contemplare. În aceste zile ne întrebăm dacă suntem sau nu vred-
nici de moştenirea noastră creştină. Pentru toți cei care au trăit şi alte 
vremuri, aici la Jimbolia, rânduiala, bunacuviință, respectul față de 
ceilalți, au fost valori pe care nimeni nu concepea să le încalce. Dar 
astăzi, vedem că orice regulă de bun simț se respectă numai de către 
unii dintre noi. Ar trebui să ne gândim, cu toți, la rolul pe care îl avem 
fiecare şi să ne propunem să fim măcar un pic mai buni şi mai impli-
cați. În acest spirit să întânpinăm aceste sărbători pe care vă urez să 
le petreceți în linişte şi bucurie, alături de cei dragi!
Paşte fericit!

 Darius Adrian Postelnicu, 
primarul oraşului 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;

ECHIPA PNL 
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Să fim mai buni, de Sfintele Paști

Obligativitatea contractului 
de salubritate

Reamintim că, potrivit legii, toate gospodăriile au obligația să aibă un 
contract de salubritate cu operatorul local, respectiv RETIM, pentru colec-
tarea deșeurilor selective și menajere. Proprietarii care nu au încheiat acest 
contract trebuie să se adreseze RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A., Punct de Lucru 
Jimbolia, str. Liviu Rebreanu nr.20-22.

Primăria şi Consiliul Local Jimbolia
urează tuturor credincioşilor

un
Paşte fericit!

Frohe Ostern!
Boldog Húsvéti Ünnepeket!
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Racordarea la 
rețeaua de canalizare 

este obligatorie
MINISTERUL Dezvoltării Regi-
onale și Administrației Publice a 
transmis primăriilor din țară o cir-
culară prin care se atenționează 
cetățenii din localitățile unde exis-
tă rețea de canalizare, că au obli-
gația să se racordeze la aceasta. 
Legea nr. 241/2006, la art. 31 alin.1 
reglementează acest aspect: „Utili-
zatorii, persoane fizice sau juridice, 
inclusiv cei care au sisteme proprii 
de alimentare cu apă, au obligația 
de a se racorda la sistemele publice 
de canalizare existente sau nou-în-
ființate, dacă aceştia nu dețin stații 
de epurare avansată care respect 
condițiile de descărcare a apelor 
epurate în mediul natural”. Potrivit 
documentului, Garda de Mediu va 
lua în evidență toate gospodăriile 
și persoanele juridice neracordate 
la sistemul public de canalizare 
în vederea luării măsurilor legale 
care se impun. În cazul Jimboli-
ei, vorbim de canalizarea veche a 
orașului care este funcțională pe 
străzile Mărășești, Republicii și Tu-
dor Vladimirescu. Persoanele care 
vor fi racordate la rețeaua nouă de 
canalizare, nefuncțională în mo-
mentul de față, nu sunt încă vizate 
de această obligativitate.

Popularea bălților 
cu pește

ÎN DATA de 16 aprilie 2019, a avut 
loc o acțiune de populare cu peș-
te. Astfel, bălțile din orașul nostru 
au fost populate cu crap, după 
cum urmează: balta Herișan a fost 
populată cu 1000 kg de crap, balta 

Cânepă cu 800 de kg, balta Albas-
tră cu 500 de kg și balta Caldă cu 
300 de kg. De asemenea s-au dis-

tribuit și 400 de kg de știucă. 

Magazin LIDL la Jimbolia
COMPANIA LIDL a deschis, în data 
de 18 aprilie 2019, un magazin în 
Jimbolia, situat pe str.  Calea Timișoa-
rii nr. 30-36. Magazinul are o supra-
față de vânzare de peste1.300 m² și 
dispune de aproximativ 90 de locuri 
de parcare. 

Orarul de funcționare va fi de luni 
până sâmbătă, între 08:00 și 21:00,iar 
duminică între 09:00 și 19:00. Oda-

tă cu inaugurarea magazinului, s-au 
creat aproximativ 20 de noi locuri de 
muncă.

Alegeri europarlamentare 2019
SE APROPIE cu pași rapizi alegerile 
europarlamentare din data de 26 mai și 
administrația locală se pregătește pen-
tru a asigura toate condițiile necesare 
exercitării votului în cele mai bune con-
diții.

Locațiile secțiilor de votare rămân ace-
leași, mai precis:
• Str. Gheorghe Doja, nr.14 -Liceul Tehno-
logic Jimbolia
• Str. Tudor Vladimirescu, nr.61- Liceul 
Tehnologic Jimbolia
• Str. Lorena (Strada 1 Mai), nr.35 - Şcoala 
Gimnazială Jimbolia
• Str. George Enescu, nr.9 -  Şcoala Gim-
nazială Jimbolia
• Str.Ştefan cel Mare, nr.9 -Incubatorul de 
afaceri Jimbolia
• Str. Tudor Vladimirescu, nr.88 -Casa de 
cultură
• Str. Tudor Vladimirescu, nr.88 - Casa de 
cultură
• Colonia Clarii Vii - Grădinița cu program 
normal Clarii Vii

Locurile de afișaj electoral, aprobate 
prin dispoziție a primarului, sunt urmă-
toarele:
1. Cartierul Futok – str.Mărășești nr. 50;
2. În fața imobilului din str. Moților nr. 11;
3. În fața farmaciei din str. Liviu Rebreanu 
colț cu str. Republicii;
4. La gară – str. Republicii nr. 2;
5. În fața SC „Sumida România” SRL – str. 
C. Coposu nr.2;
6. În fața Casei de cultură – str. Tudor Vla-
dimirescu nr. 88;
7. În fața internatului Liceului Tehnologic 
Jimbolia – str. Tudor Vladimirescu nr. 61;
8. Lângă Casa de Cultură din Clarii Vii.

Colectarea sacului galben
VĂ REAMINTIM că RETIM colectea-
ză sacul galben la Jimbolia, în prima 
sâmbătă a lunii, în Zona 1 (str. Ca-
lea Timișorii, numerele pare și toată 
zona de Sud, de la Calea Timișorii/
Liviu Rebreanu către Vama Jimbolia) 
și în a doua sâmbătă a lunii în Zona 
2 (str. Calea Timișorii numerele impa-
re și toată zona de Nord, de la Calea 
Timișorii/Liviu Rebreanu către Gara 
Jimbolia). 

Sacul galben este destinat exclusiv 

deșeurilor reciclabile (plastic, PET-
uri, hârtie, carton) și se distribuie 
gratuit. Pentru ridicarea deșeurilor 
voluminoase sau a molozului, ape-
lați la  S.C.Peisaj Hosta SRL.
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S-a mutat Sediul 
Serviciului social

ÎNCEPÂND cu data de 8 aprilie 
2019, sediul Serviciului Public de
Asistență Socială din cadrul Pri-
măriei Orașului Jimbolia s-a mu-
tat pe strada Victor Babeș nr. 13, 
în aceeași curte cu Centrul de zi 
„Nu mă uita”. Decizia de a muta 
serviciul a fost luată pentru că în 
Primărie nu exista suficient spațiu 
adecvat pentru desfășurarea acti-

vității curente. Programul de lucru 
este următorul: Luni 08.00 – 18.30, 
Marți-Miercuri-Joi: 08:00 – 16:30, 
Vineri: 08:00 – 14:00. Numărul de 
telefon este: 0256/360303.

Modificări în 
componența 

Consiliului Local
CONSILIUL Local Jimbolia a luat 
act de demisia consilierului local 
Böss Hademar-Gunthard și a vali-
dat înlocuirea cestuia cu domnul 
Crăciun Laurențiu-Sebastian. De 
asemenea, s-a constatat absența 
la mai mult de trei ședințe ordi-
nare consecutive a consilierului 
Karacsony Cristian și s-a hotărât 
încetarea de drept a mandatului 
de consilier, iar postul a fost decla-
rant vacant.

Promotoare a 
culturii timișene

PREZENT la Jimbo-
lia la spectacolului 
prezentat de An-
samblul Profesio-
nist Banatul, preșe-
dintele Consiliului 
Județean Timiș, dl. 
Călin Dobra, i-a înmânat doamnei 
Takacs Etelca o distincție în semn 
de recunoaștere a oficială a me-
ritelor personale în promovarea 

culturii timișene. Felicitări!

Evenimentele culturale ale lunii
COMEMORARE STEFAN JAGER
Sâmbătă, 16 martie 2019, a avut loc 
un eveniment de comemorare a pic-
torului Ştefan Jager, trecut la cele 
veșnice la 16 martie 1962. Cu aceas-
tă ocazie, cei prezenți au ținut un 
moment de reculegere si au depus o 
jerbă de flori la bustul artistului din 
grădina muzeului.

PE FIRUL APEI
Sâmbătă, 30 martie 2019, a avut loc 
întâlnirea literar-muzicală „Urcând 
pe firul apei”. Concertul ce i-a avut 
în prim plan pe Călin Torsan din Bu-
curești și pe Alexandru Hegyesi din 
Timișoara care a prezentat și câteva 
fragmente din opera jimbolianului 
Mihail Avramescu. 

SPECTACOL FOLCLORIC
Miercuri, 10 aprilie 2019, Ansamblul 
profesionist Banatul a susținut un 
spectacol folcloric la Casa de Cultură 
din Jimbolia. Au interpretat Mihaela 
Perovici, Adrian Stanca, Doru Moldo-
van și Ramona Ilieș Drăgan. 

DE 95 DE ANI ÎN ROMÂNIA
Tot în data de 10 aprilie 2019 s-au 
împlinit 95 de ani de când la Jimbo-
lia s-a instalat, oficial, administrația 
românească. Momentul nu a trecut 
neobservat de mass-media locală și 
de presa centrală care i-a dedicat un 
amplu material.

Jimbolia curată 
MARȚI, 9 aprilie 2019, voluntarii 
prezenți la acțiunea intitulată „Jim-
bolia curată” au colectat deșeurile 
din două  zone aflate la periferia lo-
calității noastre, și anume păduricea 
de duzi din zona spitalului și Balta 5. 

Voluntarii au avut parte de sprijinul 
Retim Jimbolia, al Centrului de Co-
lectare Deșeuri Jimbolia și al Primă-
riei Jimbolia.Inițiatorii acestei acțiuni 
își propun să organizeze și alte acti-
vități de curățenie în zonele mărgi-

nașe ale orașului și fac apel către toți 
cetățenii să nu mai arunce deșeuri în 
natură.

Felicitări participanților!

Un nou loc de joacă pentru copii
LA ÎNCEPUTUL lunii aprilie au fost 
finalizate lucrările de amenajare a 
unui nou loc de joacă pentru copii. 
Acesta este amplasat în zona bălți-
lor din Jimbolia, oferind posibilități 
de recreere pentru familiile cu copii, 
care își petrec timpul liber aici.



Raportul Primarului 2018
PRIMARUL Darius Postelnicu a pre-
zentat în Consiliul Local al orașului 
Jimbolia,”Raportul asupra stării ge-
nerale, neconomice, sociale, cultura-
le, sportive și administrative a orașu-
lui Jimbolia în anul 2018”. 

Documentul de 34 pagini sintetizea-
ză principalele informații cu privire 
la evoluția orașului în 2018 și a acti-
vității administrației locale. Spicuind 
doar câteva date din Raport, aflăm că 
la finele anului 2018, pe raza orașului 
erau înregistrați 649 agenți econo-
mici, cu 14% mai mulți decât în anul 
2017, când au existat 567, ceea ce in-
dică o creștere economică susținută. 
Impozitele locale plătite de aceștia 
au crescut și ele de la 2.672.201 lei la 
3.014.263 lei (+13%). Cele mai mari 
companii industrial care activează 
în Jimbolia sunt Sumida România, 
Adient, Richard Halm Tehnologie, 
Faulhaber, Wittronic și Kabel Syste-
me-Hatzfeld. În agricultură, cele mai 
mari societăți care lucrează pămân-
tul sunt Agricola San Giorgio (2.106 
ha), Abelda (965 ha), Kasa Agro Prest 
(876 ha) și West Land Company (638 
ha). 

Pe rolul Serviciului Impozite și Taxe 
Locale sunt deschise 7765 poziții 
privind persoanele fizice (cu 202 mai 
multe decât în 2017) și 649 – perso-
nae juridice. În cursul anului 2018, 
din totalul veniturilor provenite din 
impozite și taxe locale în sumă de 
7.656.709 le s-au încasat 6.559.712 
lei, gradul de încasare fiind de 86,2%. 

Administrația a întocmit 281 de noi 
dosare de executare silită care s-au 
adăugat la cele 1856 pentru dator-
nicii către bugetul local, amenzile 
fiind cele mai numeroase. Nu mai 
puțin de 1.153.194 lei sunt datorii la 
bugetul local din amenzi, dintre care 
455 mii lei sunt amenzi de circulație.

Pe planul învățământului se remar-

că o creștere a numărului de preșco-
lari în grădinițele din Jimbolia, de la 
269 în anul 2017 la de 297 în 2018. 
A crescut și numărul de elevi înscriși 
în învățământul primar (503 în 2018 
față de 493 în 2017), dar a scăzul în 
învățământul gimnazial (364 față 
de 393 în 2017). În ceea ce privește 
liceul au fost înregistrați 681de elevi 
(719 în 2017).

Serviciul Urbanism informează că 
în anul 2018 s-au eliberat 192 de au-
torizații de construire/desființare și 
229 certificate de urbanism. 

În 2018 a crescut și numărul de so-
licitări a Serviciului de voluntar 
pentru situații de urgență. S-a in-
tervenit  la 16 cazuri față de 13 în 
2017, dintre care intervențiile la gos-
podării au fost în număr de 8 (față de 
numai 2 în 2017).

Mai remarcăm că Registratura Pri-
măriei a prelucrat nu mai puțin de 
13.620 materiale, din care 10.590 au 
fost cereri dintre cele mai diverse.

În fine, 2018 a fost un an plin și pen-
tru aleșii locali: primarul orașului a 
emis 677 dispoziții, iar consilierii lo-
calii au participat la 27 de ședințe (12 
ordinare și 15 extraordinare) în care 
s-au adoptat 280 de hotărâri.

Raportul detaliat poate fi accesat și 
pe pagina de internet a Primăriei la 
secțiunea „Raportul Primarului”.

 Haureș Damian-Andrei cu 
Tănăsescu Lorena-Ramona

 Patrașcu Bogdan-Florin cu 
Maftean Adelina-Rusalina

 Niță Ovidiu cu 
Margină Maria

Casă de piatră!
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Evidenţa populaţiei 

 Na
şt

er
i  

Că
să

to
rii

† Buruntia Anica
Sucilea Dumitru

Zbenghea Florica-Margareta
Văsâi Vasile

Loghin Győngyver-Ida
Benea Mihai
Stan Petru

Teicht Eva-Terezia
Brînză Eleonora
Muntean Ioan

Toth Maria-Magdalena
Mészáros Tiberiu-Stefan

Paraschiv Ion
Mamca Stavre

Stoica Ecatarina
Schnur Iosif

Tamas Nicolae
Cosma Iosif †

Dumnezeu să-i odihnească în pace!

De
ce

se

acte înregistrate în 
Registrul de stare civilă al oraşului Jimbolia

în perioada martie - 15 aprilie

 Țocoi Yanis-Mihai
 Frigli Doinița

 Vrazsa Amira-Cătălina

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
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