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LA VOT
Să ne alegem 

președintele țării 
este o datorie a 
noastră, a tuturor 
cetățenilor cu 
drept de vot 
din această țară. 
Președintele este 
cel care ne va reprezenta interesele 
atât pe plan intern, cât și pe plan 
extern. 

Și pentru că fiecare vot contează 
și poate face diferența între candidați, 
îi îndemn pe toți locuitorii orașului 
nostru, care îndeplinesc condițiile 
necesare, să se prezinte la secția la care 
sunt arondați pentru a-și manifesta 
opțiunea. A vota este un drept, dar 
și o obligație.  

Dacă nu ne prezentăm la vot nu 
avem dreptul să contestăm alegerea 
celor care și-au îndeplinit această 
îndatorire. 

Recomand tuturor cetățenilor 
să aibă o conduită responsabilă 
atât în secțiile de votare, cât și 
în preajma acestora, să nu facă 
propagandă pentru un anumit 
partid politic sau pentru vreunul 
dintre candidați și să voteze 
conform propriei conștiințe.

Doamne-ajută! 

Darius-Adrian Postelnicu, 
PRIMARUL ORAȘULUI 
JIMBOLIA

Alegerile pentru desemnarea 
Președintelui României se desfășoară în 
datele de 10 și 24 noiembrie, iar secțiile 
de votare sunt deschise între orele 7.00 și 
21.00. Cetățenii români, care au 18 ani 
împliniți până în ziua alegerilor, inclusiv, 
au dreptul de a-și exprima votul.

Se va vota la secțiile unde fiecare este 
arondat, conform domiciliului, iar cei 
care nu se află în localitatea de domiciliu 
își pot exercita acest drept la orice 
secție, pe lista suplimentară. Atenție: 
FIECARE ALEGĂTOR POATE VOTA 
O SINGURĂ DATĂ!

După intrarea în secția de votare, 
alegătorul va prezenta buletinul sau 

cartea de identitate operatorului de 
calculator. După validarea actului, 
se va îndrepta spre membrii biroului 
electoral. De la aceștia va primi ștampila 
cu mențiunea „VOTAT”, precum și 
buletinul de vot. 

Urmează să intre SINGUR în 
cabina de vot. Acolo va aplica ștampila 
cu mențiunea „VOTAT” pe patrulaterul 
care corespunde opțiunii proprii. Pentru 
ca votul să fie valid, trebuie să aplice 
ștampila o singură dată.

Va îndoi buletinul de vot, apoi va ieși 
din cabină pentru a-l introduce în urnă. 
Ultimii pași sunt restituirea ștampilei și 
recuperarea actului de identitate.

În Jimbolia vor funcționa opt secții 
de votare la scrutinul electoral pentru 
alegerea Președintelui României. Acestea 
sunt:

Secția de votare nr. 275 - Liceul 
Tehnologic Jimbolia, Strada Gheorghe 
Doja, nr. 14;

Secția de votare nr. 276 – Internatul 
Liceului Tehnologic Jimbolia, Strada 
Tudor Vladimirescu, nr. 61;

Secția de votare nr. 277 - Şcoala 
Gimnazială Jimbolia, Strada Lorena 
(Strada 1 Mai), nr. 35;

Secția de votare nr. 278 - Şcoala 
Gimnazială Jimbolia, Strada George 
Enescu, nr. 9;

Secția de votare nr. 279 - Incubatorul 
de afaceri, Strada Ştefan cel Mare, nr. 9;

Secția de votare nr. 280 – Casa de 
Cultură, Strada Tudor Vladimirescu, nr. 
88;

Secția de votare nr. 281 – Casa de 
Cultură, Strada Tudor Vladimirescu, nr. 88;

Secția de votare nr. 282 – Grădinița 
cu Program Normal Clarii Vii, Colonia 
Clarii Vii.

Tabelul cu arondarea străzilor pentru 
fiecare secție de votare în parte poate fi 
consultat la avizierele din centrul orașului, 
direct la sediul secțiior de votare, în zilele 
alegerilor, precum și pe site-ul Primăriei 
Jimbolia: www.jimbolia.ro.

ALEGERI PREZIDENȚIALE 2019

SECȚIILE DE VOTARE DE PE RAZA ORAȘULUI JIMBOLIA
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Cyclo-Fest Turul Banatului 2019

INTERNETUL, PRIETEN SAU DUȘMAN?

În data de 5 octombrie, la Jimbolia, 
a avut loc evenimentul „Cyclo-Fest 
Turul Banatului 2019”, ediția a II-a, 
care s-a organizat urmare a proiectului 
„Turul Banatului”, proiect finanțat 
prin Programul INTERREG IPA de 
Cooperare Transfrontalieră România – 
Serbia.

Evenimentul s-a desfășurat la popasul 
turistic pentru bicicliști aflat la ieșirea din 
Jimbolia, către vama cu Republica Serbia.

La competiție au participat elevi din 
clasele V-VIII de la școlile din Jimbolia și 
Nova Crnja (Serbia).

Proiectul „Turul Banatului” a reunit 
trei parteneri: localitatea Nova Crnja 
(Serbia) – lider de proiect, Orașul 
Jimbolia (România) și Centrul Regional 
pentru Dezvoltarea Socio-Economică a 
Banatului (Serbia). Obiectivul principal 
urmărit a fost promovarea ofertei turistice 

transfrontaliere și stimularea practicării 
ciclismului.

Viceprimarul Toth Gabor a 
propus ca, pentru anii următori, să 
fie consacrată prima sâmbătă din 
octombrie ca dată pentru repetarea 
acestui eveniment și a sugerat ca această 
zi să fie declarată  „Ziua bicicletelor” 
atât de către Jimbolia, cât și de către 
Nova Crnja, în care să fie descurajată 
circulația mașinilor.

Copiii prezenți au participat la o 
competiție de aptitudini la care au fost 
arbitrați de Valentin Gheran, profesor 
de sport și membru al grupului Cyclo. 
Fiecare participant a primit câte 
un tricou și câte un rucsac, ambele 
personalizate, iar câștigătorii competiției, 
trei din partea sârbească și trei din partea 
românească, au fost premiați cu câte o 
bicicletă.

Inspectoratul Județean de Poliție 
Timiș a demarat  campania „Internetul, 
prieten sau dușman?” pentru prevenirea 
victimizării tinerilor în mediul online. 

Recomandări:
- când vă creați un cont pe un site 

de socializare, să folosiți un pseudonim, 
o prescurtare și în niciun caz numele 
întreg, data nașterii sau orice altceva ce 
vă poate face cunoscut sau recunoscut în 
lumea reală;

- restricționați accesul necunoscuților 
la profilul vostru;

- nu oferiți necunoscuților din 
lumea virtuală informații despre voi sau 
familia voastră;

- când navigați pe site-urile de 
socializare nu dați „accept” persoanelor 
necunoscute de voi în realitate;

- atunci când utilizați camerele web, 
pentru siguranța voastră, nu comunicați 
decât cu persoane de încredere;

- dacă vreți să vă întâlniți față în față 
cu o persoană cunoscută pe Internet, 
anunțați pe cineva din familie sau dintre 
prieteni;

- în cazul în care cineva vă transmite 
fotografii sau propuneri indecente, 
puteți raporta acest lucru la Internet 
Hotline - www.safernet.ro. 

Cyberbullyingul este un subiect 
abordat în cadrul campaniei. Acesta 
reprezintă un comportament agresiv, 
repetat, îndreptat uneia sau mai multor 
persoane în mediul virtual și poate avea 
efecte devastatoare asupra victimelor, 
de la absenteism, la abandon școlar sau 
chiar suicid. 

PLANTARE DE ARBORI

În această toamnă, în Jimbolia, 
s-a desfășurat o campanie 

pentru plantarea de arbori. Este vorba 
despre 200 de gingko biloba, 50 de 
aluni turcești și mai mulți stejari roșii. 

Copacii au fost sădiți în centrul 
orașului, la baltă și centrul Expo-
Ripensis.  

De asemenea, pentru a încuraja 
reușita operațiunii urmează să fie 
organizate câteva sesiuni de udare a 
copacilor.

MEMORIALUL GEORGETA  
GAZIBARA (OTTROK)

În data de 25 octombrie a avut loc 
cea de-a XII-a ediție a crosului  

Memorialul  „Georgeta Gazibara 
(Ottrok)”. 

Evenimentul s-a desfășurat la 
Stadionul „Unirea” din Jimbolia, iar 
la finalul competiției au fost oferite 
premii la mai multe categorii.  

Georgeta Gazibara (Ottrok) a 
fost campioană mondială cu echipa 
feminină de cros a României în anul 
1978, la Glasgow, în Scoția.



Clubul Copiilor a fost gazda unui eveniment dedicat Zilei Educației. În cadrul acestei 
acțiuni, care a avut ca parteneri Școala Gimnazială din Jimbolia și Colegiul Național „Ion 
Vidu” din Timișoara, s-au prezentat costume populare și momente de muzică și poezie.

Casa de Cultură din Jimbolia 
a găzduit, timp de două zile, un 
seminar de dans. Evenimentul care 
a strâns laolaltă tineri din zona 
de vest a țării a fost organizat de 

Federația Tineretului German din 
România și a fost dedicat copiilor. 
Coordonatorul proiectului a fost 
coregraful Hansi Müller.

În data de 26 octombrie s-a 
desfășurat, la Jimbolia, cea de a 
XXIII-a ediție a Memorialului 
„Gheorghe Tăpălagă” la lupte libere.  

La competiție au participat 
peste 100 de sportivi sosiți în orașul 
nostru din zona de vest a țării.

Asociația Agricultorilor Maghiari 
a organizat un eveniment în cadrul 
căruia au fost adunate fonduri pentru 
trei entități.

Banii astfel colectați au fost 
împărțiți Căminului pentru 
Persoane Vârstnice din Jimbolia, 
Fundației Malteze și Fundației 
„Sfântul Arhanghel Mihail”.
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Bazin de înot la Jimbolia

Un bazin didactic destinat înotului 
va fi amenajat la Jimbolia. Consiliul 
Județean Timiș a încheiat licitația pentru 
serviciile de proiectare și a prezentat 
imagini cu viitoarea construcție.

Anul viitor va fi demarată licitația 
pentru construirea acestuia și tot în 2020 
va fi pusă piatra de temelie.

Bazinul ar urma să se construiască 
pe un teren de 3000 mp oferit, de 
către Orașul Jimbolia, CJ Timiș. 
Amplasamentul imobilului va fi pe strada 
Contele Csekonics. 

Studiul de fezabilitate estimează 
investiția la 105.000 lei, iar proiectul tehnic, 
cu tot cu obținerea avizelor, acordurilor, 
precum și verificarea și asistența tehnică, 
la puțin peste 300.000 lei. Costurile totale 
pentru proiectarea și construcția bazinului 
sunt estimate la 6.000.000 lei (fără TVA). 
Banii provin din bugetul propriu al 
Consiliului Județean Timiș.

Bazinul didactic va putea fi folosit de 
toți locuitorii din Jimbolia.

Dimensiunile bazinului, respectând 
normele europene, sunt următoarele: 
25 m lungime, 12,5 m lățime, fiind 
divizat în cinci culoare a câte 2,5 m 
fiecare. Adâncimea este variabilă, 
între 1,2 și 1,8 m. La capătul în care 
bazinul va măsura 1,8  adâncime vor fi 
montate block starturi. Bazinul va avea 

toate dotările necesare: vestiare, dușuri, 
grupuri sanitare, cameră de filtrare, 
pompare și clorinare, cât și spații 
administrative. Capacitatea acestuia va 
fi de 65 de persoane, ceea ce permite 
ca două clase de elevi să îl poată folosi 
în același timp. Estimativ, durata de 
funcționare va fi de peste 50 de ani.

Consiliul Județean Timiș și-a propus 
să construiască astfel de bazine în toate 
orașele din județ, cu excepția municipiilor, 

însă deocamdată doar Jimbolia a pus la 
dispoziție terenul necesar.

Seminar de dans

MEMORIALUL GHEORGHE 
TĂPĂLAGĂ

Strângere de fonduri

ZIUA EDUCAȚIEI LA JIMBOLIA



✿ CORNEA LUCAS-PAVEL

✿ NICOLA DAVID-CLAUDIU

✿ NICOLA TABITA

✿ NICOLA SOLOMON

 SPÎNACHE LAURENȚIU-NARCIS 
     și RUSTI VIORICA-AURELIA

 LĂCĂTUȘ ALIN-CONSTANTIN 
     și HUȚANU AURELIA-MARICICA

 SAVA GABRIEL-FLORIAN 
     și PAVĂL CARLA-NADINA

 BODEA VIRGIL-NELU 
     și MARCU ARABELA

 ŐSZTERLING CĂTĂLIN 
     și PÎRȚAC CORINA-RAMONA

 BRAGHIDIN DAVID 
     și CICIO ANGELA-LAUREN

Casă de piatră!
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editare: Primăria Jimbolia;  email: secretariat@jimbolia.ro

Evidenţa populaţiei 
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acte înregistrate în Registrul de stare civilă al orașului 
Jimbolia până în 28 octombrie 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

† PATROLEA  TEODORA
† ŐTVŐS STEFAN
† BELEGA FLORICA
† KISS IOSIF
† FARKAS ANA
† OLTEAN IULIANA

Dumnezeu să-i odihnească în pace!

Arderea vegetației - strict interzisă!

Garda Naţională de Mediu, prin 
intermediul serviciului Comisariatului 
Judeţean Timiş, atrage din nou atenţia 
tuturor  persoanelor fizice şi juridice că 
ESTE INTERZISĂ INCENDIEREA 
RESTURILOR VEGETALE, a  
miriştilor, a terenurilor arabile şi a 
pajiştilor permanente în scopul curățării 
terenurilor.

Arderea resturilor vegetale conduce 
la afectarea calității solului și a aerului, la 
punerea în pericol a vieților omenești, a 
bunurilor materiale și, nu în ultimul rând, 
contribuie la emisiile de gaze cu efect de 
seră și produce disconfort populației.

Cei care depun cereri unice de plată 
la A.P.I.A. şi solicită sprijin financiar 
aferent schemelor şi măsurilor de sprijin 
sunt obligați să nu incendieze miriștile, 
resturile vegetale de pe terenul arabil, nici 
vegetaţia pajiştilor permanente.

Sancțiunile pe care le riscă o persoană 
ce incendiază resturile vegetale de pe 
terenurile agricole:

- amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, 
pentru persoane fizice, şi de la 25.000 lei 

la 50.000 lei, pentru persoane juridice, 
conform prevederilor OUG 195/2005 
privind protecţia mediului, pentru 
încălcarea obligaţiei proprietarilor şi 
deţinătorilor de terenuri cu titlu sau 
fără titlu, de a nu arde miriştile, stuful, 
tufărişurile sau vegetaţia ierboasă, fără 
acceptul autorităţii competente pentru 
protecţia mediului şi fără informarea în 
prealabil a serviciilor publice comunitare 
pentru situaţii de urgenţă;

- arderea resturilor vegetale, 
gunoaielor, deşeurilor şi a altor materiale 
combustibile, fără obţinerea permisului 
de lucru cu foc şi fără luarea măsurilor 
pentru împiedicarea propagării 
focului la vecinătăţi, se sancţionează 
contravenţional, cu amenzi cuprinse între 
1.000 – 2.500 lei.

Constatarea și aplicarea sancțiunilor 
contravenționale, conform Legii 
mediului, se poate pune în practică și 
de către personalul de specialitate al 
primăriei.

Colectarea resturilor vegetale
Primăria Orașului Jimbolia anunță că și în această toamnă s-a intervenit 

pentru adunarea resturilor vegetale. Cetățenii au fost rugați să pună vegetația 

uscată în saci pentru ca aceștia să fie colectați de către SC Peisaj Hosta, singura 

firmă abilitată în acest sens.

De asemenea, reprezentanții administrației locale au solicitat cetățenilor să 

nu apeleze la cărăuși pentru transportarea resturilor vegetale în gropi de gunoi 

clandestine. Totodată, cetățenii au fost rugați să nu amestece moloz sau alte 

deșeuri printre cele vegetale. 


