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După cum se 
cunoaște deja, în 
orașul Jimbolia 
a fost schimbat 
operatorul de 
salubrizare, iar 
noua societate 
nu ridică iarba 
rezultată în urma îngrijirii 
spațiului verde și a gazonului.

Pentru a veni în întâmpinarea 
cetățenilor, Primăria Orașului 
Jimbolia a decis să le pună la 
dispoziție un serviciu gratuit care 
să rezolve această problemă.

Astfel, firma PEISAJ-HOSTA 
ridică, încă din data de 24 iunie, 
din două în două săptămâni, 
doar în zilele de luni, iarba care 
a rezultat din tunderea spațiilor 
verzi.

Serviciul este unul gratuit, 
dar locuitorii orașului Jimbolia 
trebuie să respecte o serie de 
condiții.  Ei vor depozita iarba în 
saci transparenți și vor ţine seama 
de programul anunțat. Totodată, 
în acești saci nu va fi depozitat 
niciun alt material, cu excepția 
ierbii.

Darius-Adrian Postelnicu, 
PRIMARUL ORAȘULUI 
JIMBOLIA

În data de 1 martie 2019 a început implementarea proiectului 
”Transport verde – promovarea mobilității sustenabile în orașele înfrățite 
Jimbolia și Mórahalom”, acronim E-Transport, finanțat în cadrul 
Programului Interreg V-A România-Ungaria. Șirul evenimentelor a fost 
deschis în localitatea Mórahalom – Ungaria, care a găzduit conferința de 
lansare a proiectului în data de 27 iunie 2019. Cele două părți implicate 
în proiect sunt Orașul Jimbolia, România, în calitate de lider de proiect 

și Societatea cu Răspundere Limitată Non-Profit de Informații și Servicii 
MÓRA-TOURIST din Mórahalom, Ungaria, ca  partener.

Obiectivele principale ale proiectului vor fi: crearea unui sistem de 
transport public favorabil mediului înconjurător, dezvoltarea transportului 
public local din Jimbolia și Mórahalom și consolidarea legăturilor dintre 
comunitățile situate de ambele părți ale frontierei româno-maghiare. 

 Proiectul vizează, așadar, dezvoltarea unor rețele de transport public 
local atât în Jimbolia, cât și în Mórahalom,  care să poată fi conectate la 
serviciul de transport public transfrontalier.

În cadrul proiectului, Jimbolia va achiziționa microbuze necesare 
înființării sistemului de transport, va construi o parcare dotată cu o stație de 
încărcare pentru autovehiculele electrice, va amplasa un ”copac digital” cu 
conexiune Wi-Fi, iar la Mórahalom se va achiziționa un microbuz electric 
de mici dimensiuni și se vor construi două stații de încărcare cu parcare.

Acest proiect are ca scop conștientizarea populației în ceea ce privește 
utilizarea vehiculelor electrice ca mijloc principal de transport pe viitor. 
Pentru a obține acest efect se vor organiza 12 evenimente în Mórahalom, 
campanii de conștientizare publică în ambele localități și în Jimbolia  va 
avea loc o conferință la care vor participa profesioniști în domeniu. 

Bugetul proiectului se ridică la suma 779.715,90 de euro și este împărțit 
după cum urmează: Jimbolia are un buget de 535.710.90 de euro, iar 
Mórahalom dispune de un buget de 244.005,00 de euro.

Cooperare în domeniul transportului public 
între Jimbolia și Mórahalom
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Noi oportunități de colaborare româno-sârbă 

DEZINSECȚIE ȘI DERATIZARE

În orașul Kikinda (Serbia) a 
avut loc  Conferința „Creșterea 
mobilității prin dezvoltare rutieră 
în Banat“ din cadrul proiectului 
cu același titlu, derulat în cadrul 
Programului Interreg IPA de 
Cooperare Transfrontalieră 
România-Serbia.

Din partea orașului Jimbolia 
a participat o echipă condusă de 
primarul Darius - Adrian Postelnicu.

Conferința a reunit reprezentanți 
din diverse domenii, cu scopul 
de a-i informa despre rezultatele 
proiectului, potențialul regiunilor 
autonome locale de frontieră, 
precum și în legătură cu posibilitățile 
viitoare de cooperare economică în 
regiunea transfrontalieră România-
Serbia.

În cadrul conferinței au avut loc 
întâlniri de afaceri, în scopul creării 
unei conexiuni între sectoarele 
comerciale de pe ambele părți ale 
graniței și introducerea unor noi 
oportunități și soluții oferite de 
proiect. 

Partenerii proiectului sunt: Re-
gia Publică de Drumuri Serbia – 
lider de proiect, Orașul Kikinda, 
Orașul Jimbolia și Asociația pen-
tru Dezvoltare Socio-Economică 
Regională a Banatului din Serbia.

Ca în fiecare vară, Primăria 
Orașului Jimbolia a demarat 
acțiunile de combatere a țânțarilor și 
a altor insecte nedorite.

Insecticidele folosite sunt avizate 
de către Comisia Națională pentru 
Produse Biocide a Ministerului 
Sănătății și nu afectează sănătatea 
umană sau animală. Apicultorii au 
fost avertizați să ia măsurile necesare 
pentru prevenirea intoxicațiilor la 
albine.

Astfel de dezinsecții, atât pe cale 
terestră, cât și pe cale aeriană vor mai 
avea loc în perioada verii. 

În total sunt prevăzute trei etape 
de dezinsecție terestră și alte două pe 
cale aeriană.

Substanța folosită la dezinsecție 
de către SC Deraton SRL, este 

insecticidul Deltatim Plus, 
substanță din categoria biocide, în 
concentrație de 1%.

Insecticidul utilizat are toxicitate 
redusă pentru om și animale, 
precum și pentru vegetație. Cu toate 
acestea, recomandarea specialiștilor 
este să feriți copiii și vârstnicii, 
persoanele cu probleme de sănătate 
sau cu alergii. Dacă există fructe și 
legume expuse la stropire, pe care 
intenționați să le consumați, spălați-
le înainte!

Totodată, SC Deraton SRL 
derulează, în orașul Jimbolia, și  
acțiuni de deratizare, pentru clădiri 
și aliniamente stradale.

Pompierii jimbolieni, 
campioni județeni

Pompierii din Jimbolia au 
câștigat mai multe titluri de campioni 
județeni. Echipa SVSU Jimbolia 
a participat la etapa județeană 
a concursurilor profesionale ale 
SVSU/SPSU, câștigând locul întâi la 
proba de ștafetă 4x100m, locul întâi 
la proba cu obstacole, locul întâi la 
proba de intervenție și locul întâi 
pe plan general. Evenimentul a fost 
organizat de ISU Timiș. Pompierii 
din oraşul nostru s-au calificat la 
faza interjudețeană ce va avea loc în 
județul Sălaj.

Concert de chitară clasică

La Muzeul Presei ”Sever Bocu” 
din Jimbolia a avut loc un concert 
de chitară clasică. Protagoniștii 
concertului au fost Florin Țubucan 
(Jimbolia) și Andrei Cofaru 
(Timișoara), elevi ai Colegiului 
Național de Artă „Ion Vidu”, 
coordonați de profesorul Alexandru 
Crețescu.

Parcare în fața 
Spitalului Dr. Karl Diel
Au început lucrările pentru 

amenajarea unei parcări în fața 
Spitalului  Dr.Karl Diel din Jimbolia. 

Noua parcare va avea 110 metri 
lungime, iar valoarea contractului 
este de 260.000 de lei, bani care 
provin din bugetul local al Orașului 
Jimbolia.

În cadrul lucrărilor va fi creată o 
structură rutieră, apoi se va monta 
pavaj.
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Aniversarea Corului Floris

Utilități pentru blocurile ANL
Primăria Orașului Jimbolia va executa o serie de lucrări la noile blocuri 

construite de Agenția Națională pentru Locuințe (ANL). Este vorba 
despre lucrări de branșament la rețelele de utilități publice (electricitate, 
gaze naturale, apă și canal). De asemenea, aleile de acces în aceste blocuri 
urmează să fie pavate.

Agenția Națională pentru Locuințe va preda Primăriei Jimbolia aceste blocuri, 
iar potrivit ultimei estimări, recepția ar urma să aibă loc la finalul lunii iulie.

Dacă lucrurile decurg potrivit calendarului, viitorii locatari ai acestor blocuri 
își vor primi cheile apartamentelor pînă la sfârşitul acestui an.

În cele două blocuri noi ANL de pe strada George Enescu sunt 60 de 
apartamente, dintre care 24 cu o cameră, iar 36 cu două camere.

Investiția ANL se ridică la 7 milioane de lei.

Sâmbătă, 29 iunie 2019, la 
Casa de Cultură din Jimbolia a avut 
loc un concert jubiliar. În cadrul 
acestui eveniment, care a marcat 
20 de ani de la înființarea Corului 
„Floris”, s-au înmânat diplome 
și trofee celor care de-a lungul 
timpului au făcut parte din acest 
cor. Pe scenă alături de sărbătoriți 

a participat și Corul „Ion Românu” 
al Filarmonicii Banatul, precum și 
Corul „Cornelije Stankovic” din 
Kikinda, Serbia.

 Încă de la debutul său, Corul 
„Floris” a participat la numeroase 
festivaluri și concursuri, obținând 
premii și distincții, cu care orașul 
nostru se mândrește.

Final de an 
școlar 

cu bucurii 
și emoții

Alei pietonale

Au fost momente încărcate 
de emoție pentru elevii unităților 
de învățământ din Jimbolia, la 
finalul de an școlar. 

S-au auzit deopotrivă ropote 
de aplauze și râsete, dar și sunetul 

ultimului clopoțel. S-a simțit 
emoția finalului de an școlar și 
bucuria că începe vacanța mare.

Dascălii au citit pentru 
ultima oară în acest an școlar 
catalogul, iar fiecare elev a 
răspuns ”prezent”. 

Și în acest an, Asociația 
”Pro Școala” a oferit premii 
de excelență elevilor care au 
obținut rezultate foarte bune la 
concursuri și olimpiade școlare.

Le dorim tuturor elevilor 
”Vacanță plăcută”!

Primăria Orașului Jimbolia 
anunță că urmează să contracteze 
lucrările pentru realizarea  
căilor de acces în incinta pieței 
agroalimentare.

De asemenea, se va contracta 
și lucrarea de reabilitare a aleii de 
pe strada Tudor Vladimirescu, 
până la Școala Gimnazială.



✿  MERJAN MARIA
✿ BÎGIU EMILY

✿ MOLDOVAN ALEXANDRU-
ȘTEFAN

✿ COLĂCEL DAVID-NICOLAS
✿ KLEIN KELVIN-MARKUS
✿ DOROȚ LUIS-ALEX

✿ PATRAȘCU ANTONIA-IOANA
✿ FARKAȘ ANTONIA-MARIA

 MAFTEI MARIAN  
și  ANTOCI RAMONA

 DÖME ATTILA-MARIUS 
și RADU ANCA-RAMONA

 ALBUȚIU CRISTIAN-ADRIAN 
și VOINEA ADINA

 KLEIN RAYMUND-MARCUS 
și ONOFREI ROXANA
 MULICZ IOAN 

și PAVA NICOLETA
 HORVATH SERGIU-OVIDIU 

și JUHASZ HELEN
 KINTSCH FLORIN-CRISTIAN 
și ALISTAR DENISA-ANDREEA

 HEREȘ VASILE și STAMATE RAMONA
 CHIRICĂ OVIDIU-ADRIAN 

și BĂRBOS FLORENTINA-SORINA

Casă de piatră!
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editare: Primăria Jimbolia; coordonatori: Marian Rotaru, Cornelia Petrescu;  email: secretariat@jimbolia.ro

Evidenţa populaţiei 
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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

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

† BEJAT MARIA
BADEA VELCU

VALEA ALEXANDRU-PETRU
STOICO GLIGOR

VARȘANDAN PAVEL
PASCAL LUCIA
PĂTRU MARIA

TAKACS ARPAD
ROTARIU MARIA

TUDORĂNESCU IOAN
HURGOI ROZALIA †

Dumnezeu să-i odihnească în pace!

Colectarea deșeurilor

Sediul punctului de lucru al SC 
Brai Cata SRL, noua societate care 
se ocupă cu colectarea deșeurilor în 
orașul nostru, se află pe strada Victor 
Babeș, nr.2. Programul de lucru este 
de luni până vineri, între orele 8.00 
– 16.00.

Reprezentanții firmei de 
salubrizare anunță că deșeurile 
menajere se colectează conform 
programului existent și deja cunoscut 
de cetățenii orașului, începând cu 
ora 6.00. În zona blocurilor de pe 

strada Mărășești și de la Gară au fost 
amplasate containere doar pentru 
deșeuri reciclabile.

Totodată au fost amplasate mai 
multe containere tip clopot pentru 
colectarea deșeurilor din sticlă. De 
asemenea, a început distribuirea 
pubelelor la domiciliu.

Persoanele fizice și juridice 
care nu au încheiat deocamdată 
contracte sunt rugate să se prezinte la 
sediul societății, pentru întocmirea 
acestora.

Adunați gunoiul selectiv!
Deșeurile reciclabile se 

depozitează în pubela galbenă sau în 
sacii galbeni.

Deșeurile 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.

Electrice și electrocasnice
În primele zile ale lunii iulie, pe 

platoul din fața Casei de Cultură 
din Jimbolia, s-a desfășurat o 
campanie de colectare a deșeurilor 
electrice și electrocasnice. În funcție 
de cantitatea de deșeuri recliclată, 
cetățenii au fost recompensați cu 
tichete valorice și, de asemenea, au 
putut câștiga premii la tombolă.


