
Investiţii publice la Jimbolia, 
în 2015

Puţin peste 1 milion de 
euro – aceasta este suma pe 
care bugetul local o pune la 
bătaie în 2015 pentru in

vestiţiile necesare dezvoltării oraşu
lui. Vorbim atât despre proiecte 
 aflate în curs de implementare cât şi 
despre proiecte noi.  

PRIMĂRIA JIMBOLIA, FĂRĂ NICIO 
DATORIE
Începând cu data de 1 ianuarie 2015, 
oraşul Jimbolia nu mai figurează pe 
lista localităţilor cu datorii, ca urmare 
a faptului că Guvernul a alocat peste 
2,5 milioane lei  pentru plata arie
ratelor. 

„În ultimii ani în contabilitatea 
Primăriei au atârnat foarte greu cos
turile campusului şcolar, început de 
Ministerul Educaţiei şi sistat în 2009. 
Noi nu am mai primit bani pen tru 
acest obiectiv, iar cheltuielile efec
tuate până atunci au fost imputate 
oraşului Jimbolia. Din acest motiv 
apăream în evidenţe drept un oraş 

cu datorii. La sfârşitul anului trecut 
Guvernul a alocat, în sfârşit, banii 
necesari, iar datoria a fost stinsă”, 
nea explicat doamna Călina Sorina, 
şefa Serviciului Buget  Contabilitate 
din Primăria Jimbolia.

EXCEDENT BUGETAR ÎN 2014
Mai mult decât atât, în 2014 Primăria 
a înregistrat un excedent bugetar 
pe seama  rambursărilor primite în 
proiectele cu fonduri europene iar 
banii în plus vor fi direcţionaţi către 
investiţiile în infrastructura oraşului. 

INVESTIŢII în 2015
Mai jos vă prezentăm principalele in
vestiţii ce vor fi realizate în anul 2015:
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Omagiu celor mai longevive cupluri
Primăria Jimbolia a demarat un program dedicat celor 
care aniversează 50 de ani de căsnicie, prin care se doreşte 
omagierea celor mai longevive cupluri din oraş. Pentru succesul 
acestui program facem apel la ajutorul familiilor.

Administraţia 
locală începe 2015 
fără datoriile is-
torice care au atâr-
nat ca o povară 
asupra bugetului 
local vreme de 
mai mulţi ani. În 
consecinţă, împreună cu consilierii 
locali, am întocmit un nou plan 
de investiţii pentru 2015 care să 
atingă toate domeniile – educaţie, 
infrastructură, cultură, sport etc. – şi 
să reprezinte un mod eficient de 
cheltuire a banului public. Ne vom 
axa în primul rând pe finalizarea 
investiţiilor deja începute iar con-
comitent vom începe investiţii noi. 
La acest capitol vreau să menţionez 
planul nostru de a construi o piaţă 
agroalimentară nouă, modernă, 
acoperită, în care să se desfăşoare 
un comerţ civilizat iar vânzătorii şi 
cumpărătorii să vină cu plăcere, in-
diferent de anotimp şi de vreme. Nu 
am uitat nici de locuitorii din Clarii 
Vii, care au fost puţin mai izolaţi şi 
defavorizaţi. Pentru ei vom reabilita 
drumurile şi vom continua lucrările 
de refacere a reţelei de apă şi de in-
troducere a canalizării. Nu în ultimul 
rând, în2015 vom pune în valoarea 
experienţa acumulată de colectivul 
Primăriei pentru a atrage cât mai 
multe fonduri europene destinate 
îmbunătăţirii condiţiilor de trai şi a 
vieţii sociale din Jimbolia. 

Primar 
Darius Adrian Postelnicu

Continuă 
modernizarea 
Jimboliei

editorial

PRINCIPALELE INVESTIŢII PE ANUL 2015
• Reabilitarea de drumuri publice şi căi de acces;
• Modernizarea pieţei agroalimentare;
• Reabilitarea bazei sportive din centrul orașului;
• Realizarea unui nou teren de sport (baschet);
• Modernizarea drumurilor în colonia agricolă Clarii Vii;
• Reabilitarea şi extinderea alimentării cu apă în sistem centralizat şi re
alizarea sistemului centralizat de canalizare în colonia agricolă Clarii Vii;
• Îmbunătăţirea calităţii mediului prin împăduirea terenurilor agricole 
degradate, constituite în perimetrul de ameliorare Jimbolia;
• Construirea Şcolii de Arte şi Meserii (SAM);
• Viabilizare terenuri;
• Actualizarea Planului Urbanistic General;
• Realizarea cadastrului imobiliaredilitar şi a unei bănci de date.



Problema câinilor vagabonzi persistă
Cu toate că Primăria Jim
bolia a plătit bani grei pen
tru strângerea câinilor fără 
stăpân de pe străzile oraşu

lui, numărul lor nu pare să scadă şi 
aproape zilnic apar noi şi noi câini 
vagabonzi. 

"TURISM" CU CÂINI VAGABONZI
Explicaţia stă în „turismul” cu câi
ni practicat de locuitorii din zona 
 noastră, despre care neau fost sem
nalate numeroase cazuri. Din păcate, 
problema nu poate fi rezolvată dacă 
cetăţenii nu dau semnalmentele 
maşinilor şi persoanelor care  aban
donează câinii pe străzile oraşului. 
De aceea Primăria şi Poliţia Jimbolia 
fac un apel către cetăţeni să sesizeze 
imediat aceste cazuri pentru a putea 
fi luate măsuri şi a stopa fenomenul. 
Până atunci, bugetul local va trebui 
din nou să suporte costurile ridicării 
şi întreţinerii acestor câini, ce se ri
dică la câteva sute de lei pentru fie
care exemplar!

NU LĂSAŢI CÂINII PE STRĂZI
Chiar şi aşa, atunci când hingherii 

vin să ridice câinii 
de pe străzi, ei se 
lovesc de opoziţia 
multor cetăţeni 
care susţin că unii 
dintre aceşti câini 
le aparţin. Pentru 
a evita orice con
flict, proprietarii 
sunt rugaţi să îşi ţină câinii închişi în 
curte pentru ca aceştia să nu fie con
sideraţi abandonaţi.

VACCINAREA OBLIGATORIE
Primăria mai atrage atenţia că de la 
1 ianuarie 2015 a intrat în vigoare 
legea care obligă proprietarii de câi
ni să îşi vaccineze şi microcipeze pa
trupedele. Medicul veterinar Marian 
Fechete nea spus că, potrivit noii 
legi, el nu mai poate efectua vac
cinări (spre exemplu vaccinul anti
rabic) decât dacă patrupedele sunt 
mai întâi microcipate, înregistrate şi 
cu carnet de sănătate. El spune că în 
acest an vaccinarea va fi făcută gra
tuit, în schimb microciparea costă 40 
de lei. Cabinetul veterinarului se află 
pe strada Lorena nr. 5.
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DEZBATERE PUBLICĂ 
Primăria oraşului Jimbolia anunţă 
intenţia de a organiza o dezbatere 
publică în data de 12.02.2015, 
orele 14.00, în Sala de Şedinţe a 
Incubatorului de afaceri din Jim
bolia, str. Ştefan cel Mare nr.9. 
Su biectul de dezbatere publică 
îl constituie Proiectul bugetu-
lui local pentru anul 2015. Sunt 
invitaţi să participe la această ac
tivitate toţi cetăţenii care sunt in
teresaţi să se informeze şi să facă 
sugestii sau propuneri asupra 
acestui subiect. Informaţii supli
mentare se pot obţine la sediul 
Primăriei Oraşului Jimbolia. 

CARDURI DE SĂNĂTATE 
NERIDICATE 

Spitalul Dr. Karl Diel Jimbolia 
 roagă cetăţenii să vină să îşi ri dice 
cardul de sănătate. La sfârşitul 
lunii ianuarie mai existau 430 de 
persoane din Jimbolia care nu îşi 
ridicaseră cardul de sănătate. Pen
tru a face acest lucru este necesar 
să prezentaţi cartea de identitate. 
Lista cu persoanele care nu şiau 
ridicat cardul de sănătate poate 
fi consultată pe siteul spitalului 
www. spitaljimbolia.ro.

RIDICAREA GUNOIULUI 
Primăria reaminteşte tuturor 
cetăţenilor că toate gospodăriile 
şi societăţile comerciale din Jim
bolia au obligaţia, potrivit legii, să 
încheie un contract de colectare a 
gunoiului menajer cu un operator 
specializat. Pe raza oraşului Jim
bolia, operatorul desemnat este 
Retim Ecologic Service, a căruit 
punct de lucru funcţionează pe 
strada str. L. Rebreanu nr. 2022. 
Pentru mai multe detalii con
tactaţi tel: 0256.360.889, fax: 
0256.360.889.

Măsuri împotriva inundaţiilor
Cantităţile mari de preci
pitaţii care au căzut peste 
Jimbolia în ultima lună au 
ridicat nivelul apelor freati

ce până la cota de alarmă, multe din
tre beciurile şi grădinile jimbolienilor 
fiind inundate.

Primăria împreună cu Agenţia 
Naţională de Îmbunătăţiri Funcia
re (ANIF) a luat măsuri pentru eva
cuarea cât mai rapidă a apelor pluvi
ale. Preţ de mai multe zile, staţia de 
pompare a oraşului a funcţionat fără 
întrerupere, iar în paralel Primăria a 
acţionat pe străzile cele mai afectate 
pentru decolmatarea şanţurilor de 

scurgere. Pe această cale reînnoim  
apelul către cetăţeni de aşi curăţa 
şanţul din faţa casei pentru a permite 
scurgerea precipitaţiilor în exces.

Însă pentru ca inundaţiile să nu 
reapară la fiecare ploaie mai seri oasă 
este nevoie de investiţii importante, 
iar Primăria sa angajat ca împreună 
cu ANIF să reabiliteze sistemul de 
canale colectoare din jurul oraşului. 
De asemenea, pentru că investiţia în 
sistemul de colectare a apelor pluvi
ale în zona Locul Târgului şia dove
dit pe deplin eficacitatea, adminis
traţia doreşte să extindă sistemul la 
nivelul întregului oraş. 

info
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NOUA STEMĂ OFICIALĂ 
A JIMBOLIEI 

Începând cu acest an, oraşul Jim
bolia are oficial o nouă stemă şi un 
nou drapel ce vor fi utilizate obliga
toriu de către administraţia locală. 
Stema nu diferă foarte mult de cea 
existentă până acum, însă ea a fost 
armonizată cu standardele heral
dice în vigoare şi adoptată oficial 
de Guvernul României.  

DESCRIEREA STEMEI 
În partea dreaptă, în câmp roşu, 
se află statuia Sfântului Florian, 
ţinând în mâna dreaptă un drapel, 
iar în mâna stângă un vas din care 
cad picături de 
apă peste o clă
dire în flăcări, 
totul de argint; 
clădirea are 
drept bază un 
pavaj de argint 
îmbinat cu ne
gru. În partea 
stângă, în câmp albastru, se află 
trei plante de porumb cu ştiuleţi şi 
vârfuri de aur; deasupra lor se află 
o barză armată de argint ţinând în 
cioc o cunună de aur. Scutul este 
timbrat de o coroană murală de 
argint cu trei turnuri crenelate.

SEMNIFICAŢIILE 
ELEMENTELOR ÎNSUMATE
Sfântul Florian simbolizează pa
tronul oraşului, în timp ce clădi
rea în flăcări pe care încearcă să o 
stingă aminteşte de faptul că este 
cunoscut ca fiind şi protectorul 
pompierilor. Porumbul evocă una 
dintre ocupaţiile tradiţionale ale 
zonei, agricultura, iar barza amin
teşte de vechiul sigiliu al localităţii.
Coroana murală cu trei turnuri 
crenelate semnifică faptul că lo
calitatea are rangul de oraş.

Walter Kindl, cetăţean de onoare 
al Jimboliei

La sfârşitul anului trecut, 
Consiliul Local Jimbolia a 
decis săi acorde titlul de 
„cetăţean de onoare” al 

oraşului profesorului şi muzicologu
lui Walter Kindl, pentru vasta activi
tate culturală desfășurată şi pentru 
sprijinul acordat oraşului Jimbolia. 
 
Născut la 24 noiembrie 1943 la 
Lovrin, Walter Kindl a absolvit Con
servatorul din Cluj, iar în anul 1966 a 
fost repartizat la Şcoala Generală din 
Jimbolia, ca profesor de muzică. Aici 
a înfiinţat Cercul de muzică, în cadrul 
căruia a dirijat o formaţie de muzică 
cu care a susţinut numeroase spec
tacole cu compoziţii ale unor mari 
muzicieni. Din anul 1988 începe să 
funcţioneze ca dirijor (capelmaistru) 
şi organist la Domul romanocato
lic din Timişoara. Este de asemenea 
directorul Oficiului Diecezan de 
Muzică Sacră.  Din 1993 este cadru 
didactic (astăzi profesor universitar) 
la Facultatea de Muzică din cadrul 
Universităţii de Vest din Timişoara.

Membru fondator al Societăţii Bach – 
România, a efectuat sau a colaborat 
la reabilitarea unor orgi istorice din 
Banat şi la renovarea orgii castelului 
Peleş din Sinaia. De asemenea, este 
autorul unor numeroase armonizări 
de cântece populare şi religioase şi a 
unor aranjamente şi orchestraţii de 

partituri.  

Activitate editorială a lui Walter Kindl 
este una impresionantă: Dicţionar 
de orgă (coautor), Editura CEOS, Bel
gia, Orgel (coautor), Editura Bären
reiter, Germania, 2001; Orga în Banat 
– Repere istorice, Editura Pardon, 
Timişoara 2007; Vade mecum, mu-
sica! O istorie ilustrată a muzicii uni-
versale Vol. I, Editura Universităţii de 
Vest Timişoara, 2007. Lucrări didac
tice tipărite la Editura Universităţii 
de Vest Timişoara: Culegere de Arii şi 
duete preclasice (1996), Aspecte de 
scriere polifonică (1997), Orga – con-
sideraţii tehnice de construcţie (1999), 
Muzica secolului XX (2000), Istoria 
muzicii universale – curs recapitulativ 
(2002).

A publicat articole, studii şi comu
nicări ştiinţifice în ziare, reviste şi 
enciclopedii din ţară şi de peste ho
tare. A participat activ la o seamă de 
congrese şi simpozioane de muzico
logie.

cultură

 Pe scurt 
REABILITAREA 

DRUMURILOR DIN FUTOK
Primăria Jimbolia efectuează repa
raţii la drumurile din cartierul Futok, 
astfel că, la începutul lunii februarie 
au fost făcute primele pietruiri pen
tru a permite o circulaţie decentă. 
Menţionăm că în 2015 Primăria a 

întocmit un program de reparaţii 
pentru majoritatea străzilor pietru
ite din Jimbolia.

SERVICIU DE 
DESCARCERARE AUTO

Asociaţia Blythswood Banat, în co
laborare cu Primăria Jimbolia, des
făşoară un program de dezvoltare a 
serviciului de pompieri din Jimbolia 
ce presupune aducerea unui auto
vehicul de pompieri donat de către 
Blythswood Scoţia şi pregătirea 
unui echipaj ce va putea efectua 
acţiuni de descarcerare auto. no
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editare: Primăria Jimbolia, coordonator: Marian Rotaru, redactor: Radu Trifan, email: secretariat@jimbolia.ro

Nr de urgenţă: 112
Serviciului Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă Jimbolia 

(Pompierii): 0256360312

Evidenţa populaţiei 
 ianuarie 2015

 Cus Comino Pablo Manuel
 Aparască AlexandruConstantin

 Chiper CristianAndreas
 Petrovici AlesiaAnamaria

 Mărginean MaiaAna
 Leiher MayaVanessa
Bine aţi venit pe lume!
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 Nedelcu MirceaCătălin  
Mișcu Rodica

 Ilie SilviuAdrian    
Amurăriței SorinaGeorgiana

Casă de piatră!Că
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† Chirilă Aurora, Timiș Veronica
Vitai Ștefan, Valean Floare

Balaban Aurelia, Zbenghea Ion
Paul Mihai, Flaton Helmuth

Merschan Iosif  †
Dumnezeu să-i odihnească în pace!
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Agenda cultural-sportivă a 
oraşului Jimbolia - 2015

ianuarie • Aniversare Mihai Eminescu
• Decernarea Premiului „Mihail Avramescu”  ediţia a IXa

Februarie • „Mărţişorul – obiceiuri româneşti” – atelier/expoziţie
• „Istoria Jimboliei oglindită în cărți și publicații ” – expoziţie

Martie
• Cupa Mărţişorului (handbal feminin)
• Comemorare Stefan Jäger  expoziţie de fotografie
• “Petre Stoica în presa locală” – expoziție de periodice

Aprilie

• Europa noastră   simpozion
• Tabăra internațională de creație artistică  “Stefan Jäger”
• 10 aprilie 1924 – alipirea Jimboliei la România: simpozion, concert
• „Jimbolia dansează” – Ziua Internațională a Dansului

Mai

• Ziua Eroilor 
• 120 ani de la naşterea lui Lucian Blaga 
• Cupa Europei – Zilele sportului pentru toţi 
• Memorialul Stefan Jäger – expoziţie
• Raliul Jimbolia  ediţia a XIIIa
• Tabără de creaţie artistică – ediţia a VIIa
• Dr. Karl Diel – expoziție

Iunie

• 1 Iunie Ziua internaţională a copilului
• “Parcul cu povești”– amenajarea tematică a parcului din centrul 
orașului pentru 1 Iunie
 • Concurs de pescuit pe Bălțile Albastre – juniori și seniori
• Jimbocicleta
• Ziua Drapelului  ceremonie militară
• Hatzfeld – Landestrau – 11 iunie 1766  – marcarea întemeierii 
așezărilor: simpozion, muzică șvăbească
• Juvenis Jimborock – ediţia a Va
• JimboBlues  ediţia a XIIIa

Iulie

• Zilele Jimboliene  ediţia a XVIIIa
• Competiţii sportive (Zilele Jimboliene)
• Ziua Imnului Naţional al României  ceremonie militară
• ETNOS ALTFEL” –  Tabără de creație, expoziţie itinerantă 
• Lansare de carte: „Stefan Jäger” – Maria Schultz
• Lansare de carte: „Presa locală în universul spiritual al Jimboliei” – 
Dragomir Ciobanu și Marian Rotaru

August • Ruga Jimboliană  ediţia a Xa, spectacol folcloric
• Întâlnirea Europeană de Tineret (Franţa)

Septembrie

• Tabără internaţională de împletituri din paie şi alte obiecte de 
artizanat
• 140 de ani de la înfiinţarea Formaţiei de pompieri voluntari
• Turneul prieteniei, ediţia a Va – turneu feminin de handbal
• 110 ani de la nașterea preotului Gheorghe Cotoșman – simpozion 
omagial, dezvelire placă memorială

Octombrie

• Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice
• Memorialul Georgeta (Otrok) Gazibara – ediţia a VIIIa 
• 135 de ani de la nașterea lui Mihail Sadoveanu             
• Serbările Toamnei – ediţia a IIIa

Noiembrie • Cupa Clubului (Campionat de şah)
• Coronițe de crizanteme  expoziţie de flori de toamnă

Decembrie

• Ziua Naţională a României
• Cupa „Prietenii semicercului”
• Decernarea premiului "Petre Stoica"
• Sărbătoarea de Ignat  ediţia a XVa  tradiţii şi obiceiuri
• Festivalul Internaţional „O, brad frumos!”  ediţia a XXa
• Concert Revelion

DISPĂRUT DE ACASĂ 
În data de 15 ianuarie 2015, tânărul 
Tudor Emanuel, în vârstă de 17 
ani, din Jimbolia, a dispărut de la 
domiciliu şi până în prezent nu a 
revenit acasă. La 
data dispariţiei, 
tânărul era îmbră
cat întro geacă 
din fâş de culoare 
bleumarin, pan
taloni bluejeans 
de culoare închisă 
şi încălţat în pa
puci de culoare albastru deschis. 
Oamenii legii mai precizează că, în 
ziua respectivă, ar fi fost văzut de 
nişte ciobani îndreptânduse către 
frontiera cu Serbia. Semnalmente: 
înălţime 1.70 – 1.75 metri, 65 de kg, 
constituţie atletică, faţă ovală, păr 
şaten, tuns scurt, ochi căprui. Ori
cine poate oferi detalii cu privire la  
cel dispărut este rugat sa apeleze 
de urgenţă 112.


