
Jimbolia se descurcă 
cu forţe proprii

În şedinţa extraordinară din 
data de 13 februarie 2015, 
consilierii locali au adoptat 
bugetul oraşului pe anul 

2015, documentul în baza căruia 
funcţionează administraţia şi servici-
ile publice. 

Vestea proastă este că bugetul de ve-
nituri s-a redus cu aproape 1 milion 
de lei faţă de anul trecut şi asta pen-
tru că Guvernul, prin legea bugetu-
lui pe 2015, a schimbat modalitatea 
de finanţare a unităţilor administra-
tiv-teritoriale şi nu mai trimite banii 
către Consiliile Judeţene ci îi acordă 
direct, prin Ministerul de Finanţe. 
Prin această metodă, Jimbolia n-a 
mai primit nimic la capitolul sume 
pentru echilibrare aşa că adminis-
traţia locală va trebui să se descurce 
cu ce are. Din fericire pentru visteria 
oraşului, la sfârşit de 2014 au venit o 
serie de rambursări pe fonduri euro-
pene, bani care completează ceea ce 
Guvernul nu a mai dat Jimboliei.

Trebuie spus că de la criza economică 
încoace, finanţele oraşului au suferit 
corecţii foarte drastice şi abia în ulti-
mii ani s-au stabilizat, în mare parte 

pe forţe proprii. Cifrele arată că actu-
alul buget local este abia la jumătate 
faţă de cel din 2008 (vezi grafic), în 
condiţiile în care nevoile de investiţii 
sunt tot mai mari. Numai în 2008, 
statul dădea Jimboliei mai mulţi bani 
decât tot bugetul pe acest an. Apoi 
a urmat criza economică şi toţi indi-
catorii s-au prăbuşit. Apogeul crizei a 

fost înregistrat în 2012, când, după 5 
ani de scădere, bugetul se redusese 
la o treime. De atunci a avut loc o in-
versiune de trend şi o stabilizare în 
jurul cifrei de 20 milioane lei anual. 
Însă aceasta abia acoperă cheltuie-
lile de funcţionare, pentru investiţii 
rămânând foarte puţin. Singura 
soluţie rămasă pentru administraţia 
locală de a compensa diferenţa este 
de a recurge la fondurile europene 
fără de care nu s-ar mai putea face 
investiţii mari în Jimbolia.
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Tabără de creaţie artistică
În perioada 4-12 aprilie, un număr de 14 artişti din diverse ţări 
se vor reuni la Jimbolia pentru a participa la Tabăra de creaţie 
artistică „Ştefan Jager”. 

Venirea primăverii 
este momentul 
din an în care 
tragem cu putere 
aer în piept, ne 
suflecăm mâne-
cile şi ne apucăm 
serios de treabă. 
După o iarnă de amorţeală, avem 
din nou inima plină de speranţă că 
lucrurile vor merge bine şi în acest 
an. Activitatea în Jimbolia prinde 
viaţă la maxim şi acelaşi lucru îl face 
şi administraţia locală. Pe măsură 
ce vremea se îmbunătăţeşte, vom 
accelera ritmul lucrărilor şi ne vom 
apuca de altele noi. Va mai exista 
deranj pe şantiere şi pentru asta vă 
rog să aveţi răbdare şi cu noi şi cu 
muncitorii de pe teren. Vă mai rog 
să vă implicaţi activ în campania de 
curăţenie de primăvară şi să con-
tribuiţi la amenajarea spaţiilor verzi 
din faţa caselor. 

Nu în ultimul rând, pentru că se 
apropie ziua de 8 martie, adresez 
doamnelor şi domnişoarelor,  un 
gând bun, pentru că sunteţi cele 
care înseninează zilele bărbaţilor, 
pentru că sunteţi cele care daţi lumii 
mai multă frumuseţe şi cele care 
găsesc în fiecare zi timp pentru orice 
problemă. Pentru dumneavoastră, 
timpul se opreşte în loc la fiecare în-
ceput de primăvară, să vă aducă un 
omagiu. "La mulţi ani!" şi o primă-
vară aşa cum vă doriţi! 

Primar 
Darius Adrian Postelnicu

Primăvara 
aduce mai 
multă speranţă 

editorial

Cu ocazia zilei de 8 martie
Primăria şi Consiliul Local Jimbolia
urează tuturor doamnelor şi domnişoarelor 
multă fericire, sănătate, prosperitate şi 
tradiţionalul  "La mulţi ani!"
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SE ÎNFIINŢEAZĂ 
ASOCIAŢIA PENSIO

NARILOR DIN JIMBOLIA 
Cetăţenii de vârsta a treia care do-
resc să se alăture iniţiativei de în-
fiinţare a Asociației Pensio narilor 
din Jimbolia sunt rugaţi să vină 
în data de 27 martie, de la ora 
16.00, la şedinţa de înfiinţare care 
se va ţin în sala de Consiliu.

CURSURI DE ASISTENŢI 
MATERNALI

Direcţia Generală de Asistenţă So-
cială şi Protecţia Copilului Timiş 
va organiza, în acest an, un nou 
curs de formare a asistenţilor ma-
ternali profesionişti. Persoanele 
interesate sunt aşteptate pen tru 
a depune o cerere de evaluare la 
Registratura de la sediul din str. 
P-ţa Regina Maria, nr. 3, Timişoara. 
Mai multe informaţii la tel. 0256 – 
490281 sau 0256 – 494030.

PIETRUIREA 
DRUMURILOR 

Continuă pietruirea drumurilor 
din cartierele Locul Târgului şi 
Futok. Vremea de până acum nu 
a permis decât lucrări sporadice, 
însă cu toate acestea până la finele 
lunii martie vor fi atacate toate 
străzile rămase, în special Negru-
zzi, Gojdu şi Rapova.

SALARII MICI ÎN 
PRIMĂRIE 

În jur de 700 de lei net câştigă un 
inspector debutant, cu studii su-
perioare, la Primăria Jimbolia. Bani 
care abia dacă ajung pentru stric-
tul necesar. Iar restul salariilor din 
Primărie sunt la fel de mici, abia 
depăşind 1.000 de lei. Din acest 
motiv şi pentru a trage un semnal 
de alarmă, funcţionarii publicii au 
participat la greva din data de 20 
februarie. Nu este de mirare că, 
periodic, angajaţii din primărie 
părăsesc instituţia pentru a se an-
gaja în privat sau pentru a pleca în 
străinătate.

Munţi de gunoaie, la marginea 
oraşului

Ca să nu plătească pentru 
transportul deşeurilor, unii 
jimbolieni sfidează bunul 
simţ şi aruncă gunoaiele 

de tot felul la marginea oraşului, aco-
lo unde nu-i vede nimeni. 

Moloz, ambalaje, resturi anima-
liere…tot ce nu mai trebuie în 
gospodărie ajunge în câmp sau 
pe marginea drumurilor. Aproape 
săptămânal, administraţia locală 
se vede nevoită să salubrizeze pe-
riferiile oraşului, pentru că altfel s-ar 
forma adevăraţi munţi de gunoaie, 
însă cu greu face faţă, iar costurile 
sunt ridicate. În tot acest timp, locu-
itorii din zonă se plâng că se iau prea 
puţine măsuri, dar când vine vorba 
să se afle cine a aruncat gunoiul...ni-
meni nu ştie nimic. 
Un cerc vicios din care nu se poate 
ieşi decât prin atitudine civică din 

partea cetăţenilor care trebuie să 
sesizeze primăria şi poliţia de fiecare 
dată când asistă la fapte antisociale,  
dar şi printr-o acţiune mai riguroasă 
de control şi amenzi usturătoare. 

TRANSPORTUL MOLOZULUI
Pe această cale, le reamintim celor 
care au nevoie să scape de moloz 
într-un mod civilizat, că societatea 
Consiliului Local SC Peisaj Hosta 
oferă acest serviciu, contra cost, în 
baza unei comenzi telefonice sau la 
sediul firmei, pentru un preţ modic. 
Pentru mai multe informaţii sunaţi la 
tel. 0256.361.347.

curăţenie

 Pe scurt 
DE VORBĂ DESPRE 

PETRE STOICA
Jimbolia l-a omagiat într-un mod 
i nedit pe maestrul Petre Stoica, care 
ar fi împlinit 84 de ani în data de 15 
februarie. Pentru ca noile generaţii 
să cunoască mai bine moştenirea 
culturală a lui Petre Stoica, a fost 
organizat un concurs de cunoştinţe 
despre viaţa şi activitatea scriitoru-
lui, la care au participat elevii de la 
Liceul Tehnologic Jimbolia. Între-
bările au fost pregătite de doamna 
prof. Cristina Crainic iar premiile au 
fost oferite de Blythswood Banat şi 
Primăria Jimbolia. 

LADA CU ZESTRE
Faza zonală a concursului „Lada cu 
zestre” desfăşurată la Jimbolia în 
data de 15 februarie 2015 a fost cu 
noroc pentru participanţii din oraşul 
nostru. Astfel, s-au calificat în etapa 
judeţeană: Fanfara Salem, soliştii 
vocali Andreea Bica, Denisa Ştef şi 
Ioana  Buceanschi, Corul Floris, re-
citatorii dialectali Iulia Ulăreanu şi 
Andreea Bica, precum şi Jakoby Ra-

mona (categoria colecţii), Apostol 
Mihaela (expoziţie) şi dansurile de 
câmpie şi maghiar.

SCHIMB DE BUNE 
PRACTICI ÎN 

AGRICULTURĂ
12 fermieri din cadrul asociaţiei GAL 
Banat-Vest au participat, în peri-
oada 20-21.02.2015, alături de 20 de 
fermieri din GAL Ţara Făgetului, la o 
sesiune de instruire privind bunele 
practici în materie de tehnologii de 
cultivare a legumelor și depozitare 
a cerealelor și creștere a animalelor. 
A fost doar prima activitate din ca-
drul proiectului de cooperare „Tineri 
agricultori și agricultori, construiesc 
împreună o agricultură modernă, de 
o parte și de alta a județului Timiș”, 
program ce va continua în acest an.
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INAUGURAREA 
CENTRULUI DE COPII 

În data de 12 martie 2015, va avea 
loc inaugurarea cantinei și centru-
lui de zi pentru copii de școală pri-
mară din familii defavorizate din 
Jimbolia. Proiectul aparţine Aso-
ciaţiei Blythswood Banat Jimbolia, 
una din cele mai active organi-
zaţii de caritate din judeţul Timiş. 

Cu mari eforturi organzatorice, 
asociaţia a reuşit să  transforme 
clădirea existentă, să o renoveze 
din temelii, să o modernizeze şi 
să o extindă. Proiectul celor de 
la Blythswood a avut parte de 
sprijinul financiar al Ministerului 
Muncii, care a contribuit cu 90% 
din fonduri (576.682 lei în primul 
an și 384.454 lei în al doilea), restul 
de 10% fiind suportat de asociaţie. 
Primăria Jimbolia a contribuit şi ea 
financiar la acest proiect. 

DONAŢII DIN 
GERMANIA 

Oraşul Jimbolia mulţumeşte spon-
sorilor germani ai progra mului 
„Meals-on-Wheels” (o masă caldă 
la domiciliu pentru persoanele 
vârstnice) şi ai casei de copii Sfân-
tul Francisc. În mod cu totul spe-
cial, reamintim că la sfârşitul anu-
lui 2014 a fost primită o donaţie 
consistentă din partea firmei 
 Kriesten Garten- und Landschafts-
bau, prin domnul Markus Ploppa, 
de 3.000 €  (câte 1.500 € pentru 
fiecare dintre cele două activităţi).

 În dimineaţa zilei de 
23  februarie, după o grea şi ne-
cruţătoare maladie, inima pro-
fesoarei Maria Schulz, custodele 
Casei memoriale „Stefan Jäger“, a 
încetat să mai bată, curmând sufer-
inţele la care a fost supusă în ulti-
mul an de viaţă. Dispariţia sa a cer-
nit inimile celor care au preţuit-o şi 
stimat-o pentru faptele sale demne 
de laudă, pentru acti vitatea depusă 
în slujba comunităţii pe care a slu-
jit-o cu spirit de sacrificiu, patos şi 
dăruire, aşa cum puţini concitadini 
au ştiut, şi chiar au reuşit, s-o facă. 
 Doamna Maria Schulz s-a 
născut în localitatea Corbeni, jud. 
Argeş, la data de 12 iulie 1947. 
După absolvirea Liceului teoretic 
„Zinca Golescu“ din Piteşti, a ur-
mat Facultatea de arte plastice din 
Timişoara, devenind profesoară în 
învăţământul preuniversitar. Ulte-
rior a urmat stagii de pregătire la 
Institutul „Nicolae Grigorescu“ din 
Bucureşti, secţia muzeografie şi a 
obţinut titlul de profesor gradul I cu 
lucrarea „Ritmuri în artele plastice.“ 
 A fost angajată în în-
văţământ ca profesoară de 
 educaţie artistic-plastică la liceul 
din satul natal, unde în perioada 
1980-1989 a îndeplinit şi funcţia 
de director adjunct. După ce s-a 
căsătorit cu profesorul Hans Schulz, 
s-a mutat la Jimbolia şi a funcţionat 
ca profesoară la Şcoala Gimnazială 
din localitate, între anii 1996-2005. 
Din luna martie 2004 până în 2014 
a fost custodele Muzeului Jäger. 
 Atât la catedră cât şi în 
calitate de custode a desfăşurat o 
amplă activitate, remarcându-se ca 
un veritabil animator al vieţii spi-
rituale din oraş. Unitatea muzeală 
pe care a condus-o a găzduit nu-
meroase manifestări culturale de 
excepţie, frecventate şi apreciate 
de un generos public. Activitatea 
sa a fost cunoscută şi în afara oraşu-
lui, prin prezenţa unor elevi, iniţiaţi 
în tainele artelor plastice de Dom-
nia-sa, la diverse concursuri şi ex-
poziţii naţionale şi internaţionale. 
De asemenea s-a remarcat ca un 
veritabil publicist şi colaborator la 

publicaţiile: Observator de Jimbo-
lia, Suflet Nou, Gazeta de Jimbolia, 
Heimatblatt Hatzfeld ş. a.
 Debutul său editorial s-a 
produs în anul 1999, cu o lucrare 
monografică despre Stefan Jäger. 
Până în anul 2014 a mai publicat 
încă 9 cărţi, cele mai multe realizate 
în colaborare cu autori din ţară sau 
străinătate, iar pentru vara acestui 
an avea în pregătire un nou volum 
care urma să fie prezentat cititorilor 
la Zilele Jimboliene. Prin trecerea 
sa la cele veşnice, visul i-a rămas 
neîmplinit. 
 Activitatea rodnică i-a fost 
apreciată încă din timpul vieţii, prin 
diplomele de merit şi excelenţă 
pe care le-a primit, precum şi prin 
acordarea titlului de cetăţean de 
onoare al oraşului de către Consiliul 
Local şi Primăria din Jimbolia. 
 Înhumarea a avut loc 
miercuri, 25 februarie 2015, în ci-
mitirul din Jimbolia. Parohul de la 
Biserica romano-catolică din Otelek 
a oficiat slujba de înmormântare la 
care au luat parte rudele, prietenii, 
foştii colegi şi elevi, reprezentanţii 
administraţiei locale, cunoscuţi 
care, cu inimi cernite şi gânduri pi-
oase, au condus-o pe ultimul drum. 
Maria Schulz va rămâne în memo-
ria noastră ca una dintre cele mai 
de seamă personalităţi contempo-
rane, ca un model demn de urmat 
pentru spiritul său de sacrificiu, 
colegialitate, înţelegere şi solicitu-
dine.  Fie-i ţărâna uşoară!   

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

(Pompierii): 0256360312

Evidenţa populaţiei 
 februarie 2015

 Orban  Angelina-Daria 
 Tricolici Artiom

Bine aţi venit pe lume! N
aş

te
ri

  

 Rostaş Tiberius-Dan  cu  
Ilie Lucreţia-Ana-Maria

 Huma  Rafael-Marian  cu 
Marinescu  Diana

Casă de piatră!Că
să

to
ri

i

† Csordas  Maria 
Steier Ana-Maria 
Giurgiu Nicolae 
Florea Dumitru 

Lucescu  Mihail-Gheorghe 
Aron  Gheorghe 

Molnar Petru-Pavel 
Chiş Aneta 

Miloş Mihai-Ciprian 
Crăciun Ecaterina 

Blajină Ileana 
Nencu Ana-Maria 
Duma  Margareta 
Lupaşcu Sarasif  †

Dumnezeu să-i odihnească în pace!
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SĂPTĂMÂNA I
9 martie Luni str. Aleea Cito, I. Creangă, Griviţei, T. Grozăvescu

10 martie Marţi str. T. Aman, Salcâmilor, Gh. Adoc, Lenau

11 martie Miercuri str. Recoltei, Bucegi, S. Jager, N. Bălcescu

12 martie Joi str. C. Coposu, C. Csekonics, E. Teodoroiu

13 martie Vineri str. Rapova, Gării, E. Gojdu, C. Negruzzi

14 martie Sâmbătă str. Spre Sud (între Republicii şi Spre Est), Bârzava

SĂPTĂMÂNA A IIA
16 martie Luni str. Dr. V. Babeş, Lorena

17 martie Marţi str. T. Vladimirescu (între Republicii şi Spre Est)

18 martie Miercuri str. Calea Timișorii, I. Slavici (între Republicii şi Spre Est)

19 martie Joi str. Spre Nord (între Republicii şi Spre Est), Spre Est,  Dru-
mul Clarii

20 martie Vineri str. I. Maniu, M. Eminescu

21 martie Sâmbătă str. Ştefan cel Mare, E. Bartzer

SĂPTĂMÂNA A IIIA
23 martie Luni str. Republicii. 

24 martie Marţi str. Spre Sud (între Spre Vest şi Republicii), Albinelor, Dr. 
Karl Diel

25 martie Miercuri str. T. Vladimirescu (între Spre Vest şi Republicii), Gh. Doja

26 martie Joi str. I. Slavici (între str. Spre Vest şi Republicii), L. Rebreanu

27 martie Vineri str. Spre Nord (între str. Spre Vest şi Republicii),  Spre Vest

28 martie Sâmbătă str. C. Brâncoveanu, Timiş

SĂPTĂMÂNA A IVA
30 martie Luni str. A. Iancu, P. Jung, Cloşca, Crişan, E. Murgu, I. I. De la 

Brad

31 aprilie Marţi str. Mureş, Crişana, Horia, A. Vlahuţă, I. Vidu, N. Grigores-
cu, Prieteniei, J. Linster, Gh. Lazăr, B. P. Haşdeu

1 aprilie Miercuri str. V. Alecsandri, A. Plopilor, C. Porumbescu.

2 aprilie Joi str. M. Kogălniceanu, B. Bartok, Carpaţi, G. Enescu

3 aprilie Vineri str. C. D. Gherea, S. Bărnuţiu, A. I. Cuza 

4 aprilie Sâmbătă str. Basarabia, M. I. Roată, V. Lucaciu

SĂPTĂMÂNA A VA
6 aprilie Luni str. C. Mărăşeşti  

7 aprilie Marţi str. A. Vlaicu, V. Ţepeş, V. Goldiş, Şt. O. Iosif, G. Coşbuc, C. 
Kikindei, Banat 

8 aprilie Miercuri str. Spre Lenauheim, Cânepei, P. Sandor, C. Moţilor

Curăţenia de primăvară 
Primăria orașului Jimbolia or-
ganizează, în perioada 9 mar-
tie – 8 aprilie 2015, program-

ul de curăţenie de primăvară.

În cadrul acţiunii se colectează numai 
obiecte de uz casnic, gospodăresc şi 
deşeuri vegetale rezultate din curăţirea 
arborilor plantaţi pe aliniamentele 
stradale şi a spaţiilor verzi din jurul imo-
bilelor. Cetăţenii sunt rugaţi să depună 
în ordine la marginea carosabilului, 

fără a împiedica circulaţia, deşeurile 
şi obiectele ce se colectează în cadrul 
acestei acţiuni, până cel târziu cu o zi 
înainte de ziua în care este programată 
colectarea în zonele şi cartierele în care 
locuiesc.
În această acţiune NU se colecte-
ază deşeuri din amenajari interioare, 
curăţirea pivniţelor şi a podurilor (moloz, 
praf de cărbune, ţigle, cărămizi, faianţă şi 
gresie sparte). 
Iată programarea pe străzi:

curăţenie
Cu prilejul zilei de 
8 martie, doresc 
să le urez tuturor 
doamnelor şi 
domnişoarelor o 
primăvară fru-
moasă, plină de 
bucurii, multă sănătate şi fericire. 
La mulţi ani!

Daniel Gorgan, 
viceprimarul orașului Jimbolia


