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EDITORIAL
Suntem chemați, din nou, 

la urne, în data de 26 mai. 
De data aceasta avem de votat 
reprezentanții României în 
Parlamentul European, dar și 
să ne exprimăm opțiunea la 
Referendumul privind Justiția.

Îmi doresc ca toți locuitorii cu 
drept de vot din orașul Jimbolia să 
fie prezenți în secțiile de votare, să 
fim un exemplu pentru întregul 
județ și poate pentru întreaga țară. 
Așadar, îndemn locuitorii din 
orașul nostru să meargă la votare 
pe 26 mai și să își exprime opțiunea 
cum cred că este mai bine pentru 
noi, ca cetățeni, ca popor. 

Cerem celor care vin la vot să 
nu vină sub influența băuturilor 
alcoolice, să nu facă scandal, mai 
ales să nu facă propagandă pentru 
un anumit partid politic și să își 
exprime votul conform propriei 
conștiințe.

Darius Adrian Postelnicu,
primarul orașului Jimbolia

Bugetul, pe acest an, aprobat de con-
silierii locali din orașul Jimbolia este com-
pus din suma de 22.533.000 lei prevăzută 
la capitolul ”Venituri” și 27.233.000 
lei la capitolul ”Cheltuieli”. Diferența 
de 4.700.000 lei a fost alocată secțiunii 
”Dezvoltare”.

La secțiunea ”Dezvoltare”, acolo 
unde regăsim și lista de investiții pentru 
acest an, pentru continuarea unor lucrări 
deja începute s-a alocat 2.597.000 lei, în 
timp ce pentru lucrări care vor debuta în 
acest an s-a alocat 1.651.000 lei. Suma 
de 451.000 lei a va fi cheltuită pe diferite 
dotări.

Astfel, vor fi continuate lucrările la 
reabilitarea și extinderea alimentării cu 
apă în sistem centralizat și realizarea siste-
mului centralizat de canalizare în colo-
nia agricolă Clarii Vii (proiect în valoare 
totală de 2.175.000 lei). De asemenea, 
va fi actualizat Planul Urbanistic Gen-
eral (255.000 lei în total) și vor continua 
lucrările de construcție la Școala de Arte 
și Meserii - proiect în valoare totală de 
27.328.000 lei. Primăria Jimbolia și-a 
propus să împădurească și terenuri agri-
cole degradate (proiect în valoare totală 
de 1,6 milioane lei), dar și să reabiliteze 

baza sportivă din centrul orașului (1,6 
milioane lei în total). Va mai fi reabilitată 
piața agroalimentară din Jimbolia și se 
vor amenaja alei în centrul civic, precum 
și curți interioare și parcări în Zona A Blo-
curi și pe strada Republicii.

Un alt proiect important (314.000 
lei, în total) prevede realizarea unei parcări 
la Spitalul orășenesc.

Printre lucrările care vor demara în 
acest an amintim modernizarea străzii 
Ecaterina Teodoroiu (560.000 lei), realiza-
rea de căi de acces în piața agroaliemntară 
din Jimbolia, precum și demolarea unor 
clădiri și anexe ale aceleiași piețe.

3,9 milioane lei vor costa lucrările de 
reabilitare a sediului Primăriei Jimbolia, 
iar 465.000 lei realizarea unui loc de joacă 
în zona Triunghi Friedman. Va mai fi ex-
tins iluminatul la bălți și vor fi reabilitate 
trotuare și alei, precum și parcul central.

Pe strada Uzinei vor fi amenajate 
parcări și vor fi modernizate trotuare, la 
Blocuri Zona B, Republicii vor fi amena-
jate curțile interioare, iar pe strada Stefan 
cel Mare, Spre Lenauheim, Moților vor 
fi reabilitate drumurile. Parcări și piste 
pentru biciclete vor fi amenajate pe strada 
Republicii.

Orașul Jimbolia are buget. Principalele 
proiecte pentru care vor fi cheltuiți banii SĂ VOTĂM!

Recensământul bicicletelor din 
Jimbolia, plimbare pe două roți și 
un picnic mult așteptat - pe scurt - 
Jimbocicleta 2019.

Vorbim despre o manifestare 
devenită deja tradițională în orașul 
nostru. Evenimentul va avea loc 
sâmbătă, 25 mai, între orele 8.00 și 
10.00, ocazie cu care se va efectua 
și recensământul bicicletelor. Apoi, 
timp de o oră și jumătate, începând 
cu ora 10.00, este programat un 
atractiv concurs de îndemânare pe 
două roți. Atenție, doar cei care se 
pricep la ghidușii cu bicicleta vor 
putea participa!

 De la ora 11.30 și până la ora 
12.00 este programată deplasarea cu 
mijloace de transport, la Uivar, apoi, 
timp de două ore (între 12.00 și 14.00) 

ne vom plimba pe biciclete, pe pista 
pentru cicliști, până la Sânmihaiu 
Român. De la ora 14.00, ne așezăm la 
picnic, în livadă, la Sânmihaiu Român. 
Ne vom bucura de bucate, dar și de 
aerul proaspăt. În jurul orei 17.00 ne 
întoarcem la Jimbolia, cu mijloacele 
de transport puse la dispoziție de 
organizatori. 

Manifestarea este organizată de 
Clubul Rotary și este cofinanțată de 
Primăria Jimbolia cu suma de 2.000 
de lei.

Jimbocicleta 2019
S u n t e m 

chemați, din 
nou, la urne, 
în data de 26 
mai. De data 
aceasta alegem 
reprezentanții României în 
Parlamentul European și 
ne exprimăm opțiunea la 
Referendumul privind Justiția.

Doresc să le amintesc 
locuitorilor oraşului Jimbolia 
că votul este un drept, dar şi 
o responsabilitate/obligaţie 
morală/datorie a fiecăruia 
dintre noi. Orice opţiune 
exprimată este importantă.

Recomand alegătorilor 
care se prezintă la urne să 
aibă o conduită civilizată, 
să nu perturbe desfășurarea 
procesului de vot și să își 
exprime votul conform 
propriei conștiințe.

Darius Adrian Postelnicu,
PRIMARUL ORAȘULUI 
JIMBOLIA
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Cum votăm?

Secții de votare în Jimbolia

Referendum 2019

Alegerile se desfășoară pe data 
de 26 mai, iar secțiile de votare sunt 
deschise între orele 7.00 și 21.00. 
Cetățenii români, care au vârsta 
de 18 ani, împliniți până în ziua 
alegerilor, inclusiv, au dreptul de a 
alege membri din România în Parla-
mentul European. 

Veți vota la secțiile unde sunteți 
arondat, conform domiciliului, iar 
dacă nu vă aflați în localitatea de do-
miciliu, puteți vota la orice secție, pe 
lista suplimentară. Atenție: FIEC-
ARE ALEGĂTOR POATE VOTA 
O SINGURĂ DATĂ!

Odată intrat în secția de votare, 
veți prezenta buletinul sau cartea de 

identitate operatorului de calculator 
ale secției de votare. După validarea 
actului, vă veți îndrepta spre mem-
brii biroului electoral. De la aceștia 
veți primi ștampila cu mențiunea 
”VOTAT”, precum și buletinele de 
vot. Aveți opțiunea de a vota doar 
la europarlamentare, doar la refer-
endum sau la ambele. Dacă optați 
pentru a treia varinată, primiți 
trei buletine de vot (unul pentru 
alegerea reprezentanților României 
în Parlamentul European și două 
pentru referendum).

Urmează să intrați SINGUR în 
cabina de votare. Acolo veți aplica 
ștampila cu mențiunea ”VOTAT” 

pe patrulaterul care corespunde 
opțiunii dumneavoastră. Pentru a fi 
valid, votul dumneavoastră, trebuie 
să aplicați ștampila o singură dată, 
pe fiecare buletin de vot, în funcție 
de opțiune.

Îndoiți buletinele de vot, apoi 
ieșiți din cabină pentru a le intro-
duce în urnă. Ultimii pași sunt resti-
tuirea ștampilei și recuperarea actu-
lui de identitate.

Administrația locală a făcut toate pregătirile pentru 
ca scrutinul electoral din 26 mai să se desfășoare în cele 
mai bune condiții.

În ceea ce privește secțiile de votare, locațiile aces-
tora rămân neschimbate, față se ultimele alegeri.

Astfel, secțiile de votare vor fi pe:
 • Str. Gheorghe Doja, nr.14 -Liceul Tehnologic 

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 Gimnazială Jim-
bolia 

• 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

La referendumul din 26 mai, 
care are loc odată cu alegerile 
europarlamentarem cetăţenii sunt 
chemaţi să se pronunţe prin DA 
sau NU cu privire la următoarele 
întrebări:

1. „Sunteţi de acord cu 
interzicerea amnistiei şi graţierii 
pentru infracţiuni de corupţie?”

2. „Sunteţi de acord cu 
interzicerea adoptării de către 
Guvern a ordonanţelor de urgenţă 
în domeniul infracţiunilor, 
pedepselor şi al organizării judiciare 
şi cu extinderea dreptului de a 
ataca ordonanţele direct la Curtea 
Constituţională?”

Sub fiecare întrebare se află un 
patrulater în care scrie ”DA„ și ”NU”. 
Pentru ca votul să fie valid, trebuie 
să aplicați ștampila cu mențiunea 

”VOTAT” pe unul dintre patrulatere, 
conform opțiunii dumneavoastră.

Atenție! Pentru fiecare întrebare veți 
primi câte un buletin de vot, separat.
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Cum votăm?

Secții de votare în Jimbolia

Referendum 2019

Alegerile se desfășoară pe data 
de 26 mai, iar secțiile de votare 
sunt deschise între orele 7.00 și 
21.00. Cetățenii români, care au 
vârsta de 18 ani, împliniți până în 
ziua alegerilor, inclusiv, au dreptul 
de a alege membri din România în 
Parlamentul European. 

Veți vota la secția unde sunteți 
arondat, conform domiciliului, iar 
dacă nu vă aflați în localitatea de 
domiciliu, puteți vota la orice secție, 
pe lista suplimentară. Atenție: 
FIECARE ALEGĂTOR POATE 
VOTA O SINGURĂ DATĂ!

Odată intrat în secția de votare, 
veți prezenta buletinul sau cartea de 
identitate operatorului de calculator 

al secției de votare. După validarea 
actului, vă veți îndrepta spre membrii 
biroului electoral. De la aceștia 
veți primi ștampila cu mențiunea 
”VOTAT”, precum și buletinele de 
vot. Aveți opțiunea de a vota doar 
pentru alegerile europarlamentare, 
doar pentru referendum sau pentru 
ambele. Dacă optați pentru a treia 
variantă, primiți trei buletine de vot  
(unul pentru alegerea reprezentanților 
României în Parlamentul European și 
două pentru referendum).

Urmează să intrați SINGUR în 
cabina de votare. Acolo veți aplica 
ștampila cu mențiunea ”VOTAT” 
pe patrulaterul care corespunde 
opțiunii dumneavoastră. Pentru 

ca votul dumneavoastră să fie 
valid, trebuie să aplicați ștampila 
o singură dată, pe fiecare buletin 
de vot, în funcție de opțiunea 
personală. 

Îndoiți buletinele de vot, apoi 
ieșiți din cabină pentru a le introduce 
în urnele destinate fiecărui buletin 
de vot. Ultimii pași sunt restituirea 
ștampilei și recuperarea actului de 
identitate.

Administrația locală a făcut toate pregătirile pentru 
ca scrutinul electoral din 26 mai să se desfășoare în 
condiții optime. În ceea ce privește secțiile de votare, 
locațiile acestora rămân neschimbate față de ultimele 
alegeri, după cum urmează:

•  Secția nr. 275 - Liceul Tehnologic Jimbolia,  
Str. Gheorghe Doja, nr.14,

• Secția nr. 276 - Liceul Tehnologic Jimbolia,  
Str. Tudor Vladimirescu, nr.61,

•  Secția nr. 277 - Şcoala Gimnazială Jimbolia,  
Str. Lorena (Strada 1 Mai), nr.35,  

•  Secția nr.278 - Şcoala Gimnazială Jimbolia, 
Str. George Enescu, nr.9, 

•  Secția nr. 279 - Incubatorul de Afaceri Jimbolia, 
Str. Ştefan cel Mare, nr.9, 

• Secția nr. 280 - Casa de Cultură, Str. Tudor 
Vladimirescu, nr. 88, 

• Secția nr. 281 - Casa de Cultură, Str. Tudor 
Vladimirescu, nr. 88, 

• Secția nr. 282 - Grădinița cu Program Normal 
Clarii Vii, Colonia Clarii Vii.

La referendumul din 26 mai, 
care are loc odată cu alegerile 
europarlamentare, cetăţenii sunt 
chemaţi să se pronunţe prin DA 
sau NU cu privire la următoarele 
întrebări:

1. „Sunteţi de acord cu 
interzicerea amnistiei şi graţierii 
pentru infracţiuni de corupţie?”

2. „Sunteţi de acord cu 
interzicerea adoptării de către 
Guvern a ordonanţelor de urgenţă 
în domeniul infracţiunilor, 
pedepselor şi al organizării judiciare 
şi cu extinderea dreptului de a 
ataca ordonanţele direct la Curtea 
Constituţională?”

Sub fiecare întrebare se află un 
patrulater în care scrie ”DA„ și ”NU”. 
Pentru ca votul să fie valid, trebuie 
să aplicați ștampila cu mențiunea 

”VOTAT” pe unul dintre patrulatere, 
conform opțiunii dumneavoastră.

Atenție! Pentru fiecare întrebare veți 
primi câte un buletin de vot, separat.
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Cum votăm?

Secții de votare în Jimbolia

Referendum 2019

Alegerile se desfășoară pe data 
de 26 mai, iar secțiile de votare sunt 
deschise între orele 7.00 și 21.00. 
Cetățenii români, care au vârsta 
de 18 ani, împliniți până în ziua 
alegerilor, inclusiv, au dreptul de a 
alege membri din România în Parla-
mentul European. 

Veți vota la secțiile unde sunteți 
arondat, conform domiciliului, iar 
dacă nu vă aflați în localitatea de do-
miciliu, puteți vota la orice secție, pe 
lista suplimentară. Atenție: FIEC-
ARE ALEGĂTOR POATE VOTA 
O SINGURĂ DATĂ!

Odată intrat în secția de votare, 
veți prezenta buletinul sau cartea de 

identitate operatorului de calculator 
ale secției de votare. După validarea 
actului, vă veți îndrepta spre mem-
brii biroului electoral. De la aceștia 
veți primi ștampila cu mențiunea 
”VOTAT”, precum și buletinele de 
vot. Aveți opțiunea de a vota doar 
la europarlamentare, doar la refer-
endum sau la ambele. Dacă optați 
pentru a treia varinată, primiți 
trei buletine de vot (unul pentru 
alegerea reprezentanților României 
în Parlamentul European și două 
pentru referendum).

Urmează să intrați SINGUR în 
cabina de votare. Acolo veți aplica 
ștampila cu mențiunea ”VOTAT” 

pe patrulaterul care corespunde 
opțiunii dumneavoastră. Pentru a fi 
valid, votul dumneavoastră, trebuie 
să aplicați ștampila o singură dată, 
pe fiecare buletin de vot, în funcție 
de opțiune.

Îndoiți buletinele de vot, apoi 
ieșiți din cabină pentru a le intro-
duce în urnă. Ultimii pași sunt resti-
tuirea ștampilei și recuperarea actu-
lui de identitate.

Administrația locală a făcut toate pregătirile pentru 
ca scrutinul electoral din 26 mai să se desfășoare în cele 
mai bune condiții.

În ceea ce privește secțiile de votare, locațiile aces-
tora rămân neschimbate, față se ultimele alegeri.

Astfel, secțiile de votare vor fi pe:
 • Str. Gheorghe Doja, nr.14 -Liceul Tehnologic 

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 Gimnazială Jim-
bolia 

• 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

La referendumul din 26 mai, 
care are loc odată cu alegerile 
europarlamentarem cetăţenii sunt 
chemaţi să se pronunţe prin DA 
sau NU cu privire la următoarele 
întrebări:

1. „Sunteţi de acord cu 
interzicerea amnistiei şi graţierii 
pentru infracţiuni de corupţie?”

2. „Sunteţi de acord cu 
interzicerea adoptării de către 
Guvern a ordonanţelor de urgenţă 
în domeniul infracţiunilor, 
pedepselor şi al organizării judiciare 
şi cu extinderea dreptului de a 
ataca ordonanţele direct la Curtea 
Constituţională?”

Sub fiecare întrebare se află un 
patrulater în care scrie ”DA„ și ”NU”. 
Pentru ca votul să fie valid, trebuie 
să aplicați ștampila cu mențiunea 

”VOTAT” pe unul dintre patrulatere, 
conform opțiunii dumneavoastră.

Atenție! Pentru fiecare întrebare veți 
primi câte un buletin de vot, separat.

3

Se schimbă operatorul de salubrizare, 
la Jimbolia. Pleacă Retim, vine Brai-Cata!

Începând din data de 1 iunie, com-
pania Brai- Cata SRL va presta servicii 
de salubrizare, la Jimbolia, operatorul 
fiind desemnat, în acest sens, în urma 
unei licitații organizate de Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară Deșeuri 
(ADID) Timiș.

Așadar, vechiul operator, Retim, 
nu va mai ridica gunoiul din Jimbolia. 
Astfel, în urma acestei modificări, 
reprezentanții Brai- Cata transmit 
locuitorilor, operatorilor economici 
și instituțiilor publice din orașul 
Jimbolia că au obligația de a încheia 
un nou contract de salubritate.

Tarifele reglementate sunt: 
6,36 lei cu TVA pentru colectarea 
separată și transportul deșeurilor 
menajere de la populație și 265,86 
lei cu TVA pentru colectarea de 
la operatorii economici și de la 
instituțiile statului.

Încheierea contractelor se va 
face la sediul Primăriei Jimbolia. 
Cei care refuză încheierea unui 
astfel de contract pot fi amendași cu 
500 – 1.000 lei. Mai multe detalii 
puteți afla la numărul de telefon 
0356.456.402 și la e-mail: office.
timis@braicata.ro.

Colectare selectivă a gunoiului
Pentru colectarea separată a 

deșeurilor vor fi utilizate containerele 
speciale. Deșeurile reciclabile se 
depozitează în pubela galbenă sau în 
saci galbeni.

Deșeuri reciclabile pe care 
trebuie să le colectăm separate sunt: 
ambalaje de hârtie și carton curate, 
ziare, reviste, cărți, caiete, hârtie 
de împachetat, cartonașe, pungi 
de hârtie, cutii de carton pentru 
încălțăminte și alimente ( paste, 
orez, sare, altele), cutii de detergent, 
hârtie tipărita și corespondență , 
hârtii care conțin și alte materiale 
(de exemplu fereastra de plastic de 
pe plicurile de corespondență sau 
de pe alte ambalaje),  ambalaje de 
hârtie și carton curate, cartoane de 
ouă, tuburile de la hârtie igienică și 
prosoape de bucătărie. 

Recipiente/ sticle din  PET (suc, 
apă, bere, alte produse alimentare), 

Tetrapack (cutii de lapte, de tomate, 
sucuri), recipiente/flacoane/forme 
din HDPE/PP/PS, LDPE de la 
produse cosmetice, detergenți, 
produse alimentare, folie și pungi de 
plastic, vase din plastic pentru flori 
de proveniență casnică, forme din 
plastic pentru produsele congelate, 
plase de fructe și legume, mici 
ambalaje din polistiren, saci din 
plastic, accesorii pentru haine, 
banda pentru legat pachete. 

Doze de aluminiu/metal, 
conserve de aluminiu/metal, tuburi 
metalice de alimente/cosmetice. 

Pentru a utiliza la maxim 
capacitatea pubelei sau a sacului 
galben, recipientele se vor turti, plia 
sau strivi pentru a reduce volumul 
lor. Ambalajele voluminoase se vor 
plia și se vor așeza lângă pubelă, 
pentru a fi colectate de echipa Brai 
– Cata SRL.

Centrală 
demolată

Lucrări 
de reabilitare

Vechea central termică, din 
Zona Blocuri 2-3 de pe strada 
Republicii, a fost pusă la pământ 
de către reprezentanții Primăriei 
Jimbolia. În locul acesteia, 
după eliberarea terenului, vor fi 
construite alei și parcări și va fi 
amenajat și un spațiu verde.

Primăria orașului Jimbolia 
anunță că a demarat o serie de 
lucrări în Zona Blocuri 10-11, pe 
strada Republicii. Se lucrează deja 
la reabilitarea căilor pietonale, 
carosabi și parcări.

Reprezentanții Primăriei 
Jimbolia își cer scuze pentru 
disconfortul creat, iar în cazul 
unor probleme, locuitorii din 
zonă sunt rugați să se adreseze 
primăriei și să nu deranjeze 
muncitorii sau lucrările.
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Concurs de pescuit
1 IUNIE LA JIMBOLIA

Cu ocazia Zilei Internaționale 
a Copilului, Primăria Orașului 
Jimbolia va organiza tradiționalul 
concurs de pescuit pentru copii. 
Astfel, în data de 1 iunie, începând 
cu ora  08:00, la bălțile din orașul 

nostru se va da startul întrecerii. 
Premianții vor fi răsplătiți cu 
accesorii pentru pescuit, cupe și 
diplome. 

Centrală 
demolată

Lucrări 
de reabilitare

Vechea centrală termică de 
pe strada Republicii (zona Gării) 
a fost demolată. În locul acesteia, 
după eliberarea terenului, vor fi 
construite alei și parcări și va fi 
amenajat și un spațiu verde.

Primăria Orașului Jimbolia a 
demarat lucrările de reabilitare a 
căilor pietonale, carosabilului și 
parcărilor din zona blocurilor nr. 
10-11 de pe strada Republicii. 

În cazul apariției unor 
neplăceri, locuitorii din zonă sunt 
rugați să se adreseze instituției 
noastre și nu reprezentanților 
firmei de construcții.

Parcul cu Povești - Țara de Nicăieri
Pentru al cincilea an consecutiv, 

Blythswood Banat, cu sprijinul 
Primăriei Orașului   Jimbolia, 
organizează în data de 1 iunie, 
începând cu ora 09:00, proiectul 
cultural – artistic „Parcul cu Povești”. 
Piesa de teatru muzical de anul acesta 
se numește „Țara de Nicăieri”, fiind 
scrisă și regizată de Carmen Popa. 
Povestea îmbină personaje literare din 
Peter Pan, Brave, Harap Alb și Insula 
Comorii. Producția include 33 de 
copii și tineri care vor juca și dansa în 
12 coregrafii și două melodii live. 

Ca în fiecare an, spectacolul se 
va desfășura în paralel cu ateliere de 
creație și standuri pentru pictură pe 
față și modelare de baloane. Copiii 
de toate vârstele sunt așteptați între 
09:00 și 16:00.

Programul evenimentului este 
următorul:

 09:00 - 11:00 - Pictură pe față și 
modelare baloane

11:00 - 11:30 - Țara de Nicăieri- 
partea I

11:30 - 12:30 - Ateliere, picture 
pe față, baloane și jocuri

12:30 - 13:00 - Țara de Nicăieri- 
partea II

13:00 - 14:30 - Ateliere, picture 
pe față, baloane și jocuri

14:30 - 15:00 - Țara de Nicăieri- 
partea III

15:00 - 16:00 - Ateliere, picture 
pe față, baloane și jocuri

Intrarea în parc este liberă și se 
acceptă donații pentru programele 
socio-educaționale  derulate de 
Blythswood Banat.



✿ PAVELEA NICUȘOR
✿ PAVELEA PETRICĂ-ADRIAN

✿ CĂLIN RAREȘ-NICOLAS-MIHAI
✿ PURCARU DARIA-TIMEEA
✿ ȚĂRAN SOFIA-ANASTASIA 

 PINTILIE BETUEL-ETAN 
și STAN DENISA-DIANA

 RAI VASILE-DUMITRU 
și LEONOVA OXANA

Casă de piatră!
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POLIȚIA ORAȘULUI 
JIMBOLIA

 Str. Republicii nr. 16
Telefon: 0256.478861

COnCURs de PesCUIt
Tradiționalul concurs de pescuit, 

pentru copii, va avea loc în data de 
1 iunie, începând cu orele 8.00, pe 
bălțile din oraș.

s.C. PeIsAJ HOstA oferă servicii de 
ridicare a molozului și materialelor 

de construcții de la domiciliu. Pentru 
detalii și comenzi sunați la numerele de 
telefon: 0256/361047 sau 0256/360770

† PAVELEA NICUȘOR
POPOVICS ELEMER
MOGA MARIOARA

BUSUIOC GHEORGHE
MATIASI MIRCEA-MIHAI

SAS MARGARETA †

Dumnezeu să-i odihnească în pace!

Jimboclicleta 2019

Parcul cu Povești - Țara de Nicăieri

Recensământul bicicletelor din 
Jimbolia, plimbare pe două roți și 
un picnic mult-așteptat. Pe scurt , 
Jimbocicleta 2019. 

Vorbim despre o manifestarea 
devenită deja tradițională în orașul 
nostru. Evenimnetul va avea loc 
sâmbătă, 25 mai când între orele 8.00 
și 10.00 va fi făcut recensământul 
bicicletelor. Apoi, timp de o oră și 
jumătatea, începând de la ora 10.00 
este programat un atractiv concurs 
de îndemânare pe două roți. Atenție, 
doar cei care se pricep la ghidușii cu 
bicicleta vor putea participa. Nimeni 
nu își dorește ca cineva să se julească 
în urma vreunei căzături.

De la ora 11.30 și până la ora 12.00 
este programată deplasarea cu mijloace 
de transport, la Uivar, apoi, timp de 
două ore (între 12.00 și 14.00) ne 

vom plimba 
pe biciclete, pe 
pistă, până la Sânmihaiu Român.

De la ora 14.00, ne așezăm 
la picnic, în livadă, la Sânmihaiu 
Român. Ne vom bucura de bucate, 
dar și de aerul proaspăt. Pe la 
ora 17.00 ne întoarcem, acasă, la 
Jimbolia, cu mijloace de transport.

Manifestarea este organizată de 
Clubul Rotary și este cofinanțată de 
Primăria Jimbolia cu suma de 2.000 
de lei.

Pentru al cincilea an consecutiv, 
Blythswood Banat, cu sprijinul 
orașului Jimbolia, organizează în 
data de 1 iunie, începând cu ora 
09:00, proiectul cultural artistic 
„Parcul cu Povești”.

Piesa de teatru muzical de anul 
acesta se numește „Țara de Nicăieri”, 
scrisă și regizată de Carmen Popa. 
Povestea îmbină personaje literare 
din Peter Pan, Brave, Harap Alb și 
Insula Comorii. Producția include 
33 ce copii și tineri care vor juca 
și dansa în 12 coregrafii și două 
melodii live. 

Ca în fiecare an, spectacolul se 
va desfășura în paralel cu ateliere de 
creație și standuri pentru pictură pe 
față și modelare de baloane. Se vor 
instala și câteva jocuri artizanale din 
lemn. Copiii de toate vârstele sunt 
așteptați între 09:00 și 16:00. 

Programul:
09:00 - 11:00 - Pictură pe față și 

modelare baloane
11:00 - 11:30 - Țara de Nicăieri 

- partea I
11:30 - 12:30 - Ateliere, pictură 

pe față, baloane și jocuri
12:30 - 13:00 - Țara de Nicăieri 

- partea II
13:00 - 14:30 - Ateliere, pictură 

pe față, baloane și jocuri
14:30 - 15:00 - Țara de Nicăieri 

- partea III
15:00 - 16:00 - Ateliere, pictură 

pe față, baloane și jocuri
Intrarea în parc este liberă și se 

acceptă donații pentru programele 
socio-educaționale Blythswood Banat.

Ziua Mamei
Mama, cea 

mai iubită ființă 
din lume, a fost 
sărbătorită de co-
pii de la secția maghiară a școlii și 
grădniței din Jimbolia. Zeci de elevi și 
preșcolari au venit, însoțiți de părinți, 
bunici, căței, pisici, la evenimentul de 
suflet. Au cântat, s-au jucat și au de-
senat. Totul, în cinstea Mamei.
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✿ ȚĂRAN SOFIA-ANASTASIA 

 PINTILIE BETUEL-ETAN 
și STAN DENISA-DIANA

 RAI VASILE-DUMITRU 
și LEONOVA OXANA
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S.C. PEISAJ HOSTA oferă servicii de 
ridicare a molozului și materialelor 

de construcții de la domiciliu. Pentru 
detalii și comenzi sunați la numerele de 
telefon: 0256/361047 sau 0256/360770

† PAVELEA NICUȘOR
POPOVICS ELEMER
MOGA MARIOARA

BUSUIOC GHEORGHE
MATIASI MIRCEA-MIHAI

SAS MARGARETA †

Dumnezeu să-i odihnească în pace!

NOUL OPERATOR DE SALUBRITATE
Începând din data de 1 iunie, 

compania Brai-Cata SRL va presta 
servicii de salubrizare, la Jimbolia, 
operatorul fiind desemnat, în 
acest sens, în urma unei licitații 
organizate de Asociația de 
Dezvoltare Intercomunitară 
Deșeuri (ADID) Timiș. 

Așadar, vechiul operator, 
Retim, nu va mai ridica gunoiul 
din Jimbolia. 

Tarifele stabilite de compania 
Brai-Cata SRL sunt următoarele: 
7,56 lei cu TVA/persoană pentru 
colectarea separată și transportul 
deșeurilor menajere de la 
populație și  94,91 lei cu TVA/ 
m3 de deșeuri pentru colectarea 
de la operatorii economici și de la 
instituțiile statului. 

Reprezentanții Brai-Cata 
transmit locuitorilor, societăților 
comerciale și instituțiilor 
publice din orașul Jimbolia că 
au obligația de a încheia un nou 

contract de salubritate. Încheierea 
contractelor se va face la sediul 
Casei de Cultură, Str. Tudor 
Vladimirescu, nr.88. 

Cei care refuză încheierea 
unui astfel de contract pot fi 
sancționați cu amendă cuprinsă 
între 500 – 1.000 lei. Mai multe 
detalii puteți afla la numărul de 
telefon 0356.456.402 și la adresa 
de e-mail: office.timis@braicata.
ro.

Colectarea selectivă a gunoiului
Pentru colectarea separată a 

deșeurilor vor fi utilizate containerele 
speciale. Deșeurile reciclabile se 
depozitează în pubela galbenă sau în 
saci galbeni.

  Deșeuri reciclabile pe care 
trebuie să le colectăm separat sunt: 
• ambalaje de hârtie și carton 

curate, ziare, reviste, cărți, 
caiete, hârtie de împachetat, 
cartonașe, pungi de hârtie, cutii 
de carton pentru încălțăminte 
și alimente (paste, orez, sare, 
altele), cutii de detergent, hârtie 
tipărită și corespondență, hârtii 
care conțin și alte materiale (de 
exemplu fereastra de plastic de 
pe plicurile de corespondență 
sau de pe alte ambalaje), 
cartoane de ouă, tuburile de la 
hârtie igienică și prosoape de 
bucătărie;

• recipiente /sticle din PET 
(suc, apă, bere, alte produse 

alimentare),Tetrapack (cutii 
de lapte, de tomate, sucuri), 
recipiente/flacoane de la 
produse cosmetice, detergenți, 
produse alimentare, folie și 
pungi de plastic, vase din plastic 
pentru flori de proveniență 
casnică, forme din plastic pentru 
produsele congelate, plase de 
fructe și legume, mici ambalaje 
din polistiren, saci din plastic, 
accesorii pentru haine, bandă 
pentru legat pachete;

• doze de aluminiu/metal, conserve 
de aluminiu/metal, tuburi 
metalice de alimente/cosmetice.
Pentru a utiliza la maxim 

capacitatea pubelei sau a sacului 
galben, recipientele se vor turti, plia 
sau strivi pentru a reduce volumul 
lor. Ambalajele voluminoase se vor 
plia și se vor așeza lângă pubelă, 
pentru a fi colectate de echipa Brai–
Cata SRL.

✿ PAVELEA NICUȘOR
✿ PAVELEA PETRICĂ-ADRIAN

✿ CĂLIN RAREȘ-NICOLAS-MIHAI
✿ PURCARU DARIA-TIMEEA
✿ ȚĂRAN SOFIA-ANASTASIA 

 PINTILIE BETUEL-ETAN 
și STAN DENISA-DIANA

 RAI VASILE-DUMITRU 
și LEONOVA OXANA

Casă de piatră!

Ju
rn

al
 d

e J
im

bo
lia

 • 
m

ai
 20

19

4
editare: Primăria Jimbolia; coordonatori: Marian Rotaru, Cornelia Petrescu;  email: secretariat@jimbolia.ro

Evidenţa populaţiei 

 Na
şt

er
i  

Că
să

to
rii

De
ce

se

acte înregistrate în 
Registrul de stare civilă al orașului Jimbolia

până în 16 mai 2019

POLIȚIA ORAȘULUI 
JIMBOLIA

 Str. Republicii nr. 16
Telefon: 0256.478861

COnCURs de PesCUIt
Tradiționalul concurs de pescuit, 

pentru copii, va avea loc în data de 
1 iunie, începând cu orele 8.00, pe 
bălțile din oraș.

s.C. PeIsAJ HOstA oferă servicii de 
ridicare a molozului și materialelor 

de construcții de la domiciliu. Pentru 
detalii și comenzi sunați la numerele de 
telefon: 0256/361047 sau 0256/360770

† PAVELEA NICUȘOR
POPOVICS ELEMER
MOGA MARIOARA

BUSUIOC GHEORGHE
MATIASI MIRCEA-MIHAI

SAS MARGARETA †

Dumnezeu să-i odihnească în pace!

Jimboclicleta 2019

Parcul cu Povești - Țara de Nicăieri

Recensământul bicicletelor din 
Jimbolia, plimbare pe două roți și 
un picnic mult-așteptat. Pe scurt , 
Jimbocicleta 2019. 

Vorbim despre o manifestarea 
devenită deja tradițională în orașul 
nostru. Evenimnetul va avea loc 
sâmbătă, 25 mai când între orele 8.00 
și 10.00 va fi făcut recensământul 
bicicletelor. Apoi, timp de o oră și 
jumătatea, începând de la ora 10.00 
este programat un atractiv concurs 
de îndemânare pe două roți. Atenție, 
doar cei care se pricep la ghidușii cu 
bicicleta vor putea participa. Nimeni 
nu își dorește ca cineva să se julească 
în urma vreunei căzături.

De la ora 11.30 și până la ora 12.00 
este programată deplasarea cu mijloace 
de transport, la Uivar, apoi, timp de 
două ore (între 12.00 și 14.00) ne 

vom plimba 
pe biciclete, pe 
pistă, până la Sânmihaiu Român.

De la ora 14.00, ne așezăm 
la picnic, în livadă, la Sânmihaiu 
Român. Ne vom bucura de bucate, 
dar și de aerul proaspăt. Pe la 
ora 17.00 ne întoarcem, acasă, la 
Jimbolia, cu mijloace de transport.

Manifestarea este organizată de 
Clubul Rotary și este cofinanțată de 
Primăria Jimbolia cu suma de 2.000 
de lei.

Pentru al cincilea an consecutiv, 
Blythswood Banat, cu sprijinul 
orașului Jimbolia, organizează în 
data de 1 iunie, începând cu ora 
09:00, proiectul cultural artistic 
„Parcul cu Povești”.

Piesa de teatru muzical de anul 
acesta se numește „Țara de Nicăieri”, 
scrisă și regizată de Carmen Popa. 
Povestea îmbină personaje literare 
din Peter Pan, Brave, Harap Alb și 
Insula Comorii. Producția include 
33 ce copii și tineri care vor juca 
și dansa în 12 coregrafii și două 
melodii live. 

Ca în fiecare an, spectacolul se 
va desfășura în paralel cu ateliere de 
creație și standuri pentru pictură pe 
față și modelare de baloane. Se vor 
instala și câteva jocuri artizanale din 
lemn. Copiii de toate vârstele sunt 
așteptați între 09:00 și 16:00. 

Programul:
09:00 - 11:00 - Pictură pe față și 

modelare baloane
11:00 - 11:30 - Țara de Nicăieri 

- partea I
11:30 - 12:30 - Ateliere, pictură 

pe față, baloane și jocuri
12:30 - 13:00 - Țara de Nicăieri 

- partea II
13:00 - 14:30 - Ateliere, pictură 

pe față, baloane și jocuri
14:30 - 15:00 - Țara de Nicăieri 

- partea III
15:00 - 16:00 - Ateliere, pictură 

pe față, baloane și jocuri
Intrarea în parc este liberă și se 

acceptă donații pentru programele 
socio-educaționale Blythswood Banat.

Ziua Mamei
Mama, cea 

mai iubită ființă 
din lume, a fost 
sărbătorită de co-
pii de la secția maghiară a școlii și 
grădniței din Jimbolia. Zeci de elevi și 
preșcolari au venit, însoțiți de părinți, 
bunici, căței, pisici, la evenimentul de 
suflet. Au cântat, s-au jucat și au de-
senat. Totul, în cinstea Mamei.


