
Pregătiți pentru accesarea 
de noi fonduri europene  

Primăria Jimbolia a fost 
campioană la atragerea de 
fonduri europene în ciclul 
financiar 2007-2013 care 

tocmai se încheie. 

BILANȚ POZITIV
Au fost atrase milioane de euro 
pentru finanțarea de obiective din 
aproape toate domeniile: drumuri, 
piste de biciclete, modernizare și do-
tări ale spitalului, căminul de bătrâni, 
Centrul de zi pentru copii cu dizabi-
lități  ”Nu mă uita”, sistem de camere 
de supraveghere video, împăduriri 
de suprafețe degradate, o seră pen-
tru aprovizionarea centrelor sociale, 
diferite programe culturale etc. In-
vestiții care realmente au schimbat 
fața Jimboliei și au dat un impuls vie-
ții social-culturale din urbea noastră. 

Acest real succes nu s-ar fi putut 
materializa fără o muncă asiduă din 
partea colectivului primăriei în re-
alizarea de proiecte fezabile, fără 
atitudinea constructivă a Consiliului 
Local sau fără continuitatea dintre 
administrațiile care s-au succedat la 
conducerea Primăriei.

NOI PROIECTE PENTRU JIMBOLIA
Noul exercițiu financiar care stă să în-
ceapă în 2016 promite fonduri și mai 
consistente, însă va fi o concurență 
tot mai strânsă între administrațiile 
din toată țara pentru atragerea ba-
nilor europeni. Așa cum era de aș-
teptat, Primăria Jimbolia este deja 
în prima linie, cu proiecte aflate în 
pregătire pentru a fi depuse cât mai 
repede. ”În acest moment pregătim 
cinci proiecte mari care se potrivesc 

pe domeniile ce vor fi finanțate de 
Uniunea Europeană”, ne-a spus Mari-
an Rotaru, responsabil cu proiectele 
europene în Primăria Jimbolia. 

”Primul proiect vizează construcția 
unei noi grădinițe, mai mari și mai 
moderne, incluzând și o creșă, în lo-
cul grădiniței de pe strada Republicii. 
De asemenea mai pregătim proiecte 
pentru extinderea liceului și a școlii 
cu clasele I-VIII,  extinderea și dota-
rea spitalului și renovarea clădirii pri-
măriei. Nu în ultimul rând, dacă vom 
găsi interes la asociațiile de locatari, 
vrem să atragem fonduri europene 
pentru anveloparea și eficientizarea 
energetică a blocurilor de locuințe, 
printr-o schemă de finanțare cu 60% 
fonduri europene, 20% fonduri loca-
le și 20% contribuția asociațiilor de 
proprietari”. 

Pe lângă aceste proiecte principale 
se fac demersuri pentru a continua 
parteneriatul cu Ungaria în vederea 
atragerii de fonduri pentru extinde-
rea canalizării apelor pluviale pe toa-
tă raza orașului și, în parteneriat cu 
Serbia, pentru modernizarea ștran-
dului. De asemenea, căutăm soluții 
de finanțare pentru modernizarea 
centrului civic, care are proiectul teh-
nic deja realizat, însă nu se încadrea-
ză în liniile de finanțare europene.
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Donație din partea companiei Smithfield
Ca în fiecare an, compania Smithfield Ferme s-a implicat pentru 
a face mai ușor începutul de an școlar pentru elevii din clasa 0 
și clasa I din Jimbolia. Compania a donat 100 de ghiozdane și 
rechizite pentru cei mici. 

investiţii

Jimbolia și 
refugiații editorial
Problema refugi-
aților s-a transfor-
mat, din păcate, 
într-un fel de isterie 
națională. Faptul 
că autoritățile 
statului au făcut 
simulări la graniță 
pentru cazul în care refugiații ar pă-
trunde și în țara noastră, a fost inter-
pretat ca o invazie, deși nici măcar 
un refugiat nu a ajuns la noi în țară. 
Am dat un interviu pentru o televizi-
une centrală în care am arătat care 
sunt dotările de care noi dispunem 
în caz de necesitate – inundații, 
sinistrați etc. Din păcate, a fost 
interpretat complet fals, ca un fel de 
invitație către refugiați de a veni la 
Jimbolia! Vreau să repet foarte clar 
că Primăria Jimbolia nu a alocat 
fonduri, nu a făcut pregătiri speci-
ale pentru a primi refugiați și nu-și 
dorește refugiați. În cazul ipotetic în 
care Guvernul, prin instituțiile abili-
tate, va decide să instaleze facilități 
de primire a refugiaților la Jimbolia, 
acest lucru îl va face în baza legii și 
a prerogativelor pe care le are, fie că 
ne place nouă sau nu. În acel caz, 
întreaga responsabilitate ar cădea 
asupra Guvernului și a instituțiilor 
abilitate. Însă până să ajungem 
acolo este o cale foarte lungă iar noi 
trebuie să fim raționali și să nu ne 
lăsăm antrenați în tot felul de sce-
narii apocaliptice neadevărate. Mai 
ales că, după cum vedem, există alte 
locații pe care autoritățile centrale 
le au în vedere – Lunga, Stamora 
Moravița  - și nu orașul nostru.

Primar 
Darius Adrian Postelnicu
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SERBĂRILE TOAMNEI 
2015 

Primăria Jimbolia or-
ganizează în perioada 
26 - 27 septembrie 
2015, o nouă ediție a 
Serbărilor Toamnei. 
Din programul ser-
bărilor nu vor lipsi Târgul inter-
național de toamnă, concursul 
gastronomic de gătit la ceaun sau 
spectacolele de dansuri și muzică 
populară, clasică și de societate. 
Evenimentele se vor desfășura în 
centrul orașului și la casa de cultu-
ră. Vă așteptăm! 

ÎN MEMORIA 
PERSONALITĂȚILOR 

JIMBOLIEI 
Jimbolia își cinstește personalități-
le trecute la neființă. Duminică, 20 
septembrie 2015, la biserica cato-
lică din centrul orașului, a avut loc 
o slujbă de comemorare la un an 
de la moartea profesorului Ștefan 
Mleșniță. De asemenea, în data de 
22 august 2015, la Muzeul Stefan 
Jäger, a avut loc o slujbă de co-
memorare a Mariei Schulz, ocazie 
cu care a fost lansată cartea Mo-
nografie Stefan Jäger, avându-i ca 
autori pe Hans și Maria Schulz.
Dumnezeu să-i odihnească în 
pace!

REGULAMENT 
DE VÂNZARE A 

LOCUINȚELOR ANL
Primăria a întocmit regulamen-
tul de vânzare a locuințelor ANL 
și i-a chemat pe beneficieri la o 
dezbatere publică, în data de 22 
septembrie, pentru a le explica 
procedura de vânzare-cumpărare. 
Regulamentul poate fi descărcat 
de pe pagina de internet a primă-
riei www.jimbolia.ro sau poate fi 
obținut la sediul primăriei.

 Pe scurt 
CURĂȚAREA RIGOLELOR

Pentru a veni în întâmpinarea sezo-
nului ploios, Primăria a desfășurat 

lucrări ample de curățare a rigole-
lor colmatate în mai multe puncte 
ale orașului. De asemenea au fost 
curățate spații verzi unde crescuse-
ră buruieni înalte. Pe această cale 
facem un apel către cetățeni să nu 
obtureze șanțurile și podețele și să 
le curețe pe cele din fața casei. 

ZILELE ORAȘULUI
Zilele Orașului Jimbolia au fost o 

reușită totală, din toate punctele 
de vedere. De la ediție la ediție, or-
ganizarea este tot mai bună iar asta 
se traduce în evenimente de calitate 
foarte apreciate de public. Și pentru 
a încheia cu bine ediția din acest an, 
primăria a organizat cele mai fru-
moase focuri de artificii de la înfiin-
țarea Zilelor Orașului până acum. 

NOI MICROBUZE 
ȘCOLARE

Ministerul Dezvoltării a alocat Jim-
boliei două microbuze noi pentru 
efectuarea transportului școlar pe 
raza orașului. Ele se alătură flotei 
existente care ajunge astfel să nu-
mere 4 astfel de autovehicule. În 
prezent se lucrează la un grafic de 
circulație care să acopere în mod 
optim cât mai multe zone ale orașu-
lui dar și colonia Clarii-Vii.

Încă un pas în colectarea 
selectivă a gunoiului

Așa cum se întâmplă în 
toată Europa și jimbolienii 
trebuie să învețe să colec-
teze responsabil și selectiv 

gunoiul menajer, hârtia, cartonul 
precum și sticla. Acestea trebuie co-
lectate separat, întrucât reprezintă 
deșeuri reciclabile. 

CE COLECTĂM 
ÎN “CLOPOTELE 
VERZI“ ?
Societatea RETIM 
a montat în Jim-
bolia 3 contai-
nere tip “clopot “ 
de culoare verde, 
destinate colec-
tării sticlei. Acestea sunt amplasate 
în următoarele locații : colțul Str. Re-
publicii cu Str. Spre Sud, platoul din 
faţa gării și pe Calea Mărășești nr. 32.
În aceste “clopote verzi“ se vor colec-
ta sticle și borcane, cu rugămintea 
de a se îndepărta toate resturile de 
alimente din ele înainte de a le depu-
ne în containere.

În aceste “clopote verzi“ NU se vor 
colecta : PET-uri, becuri, tuburi de 
neon, sticla de la geamuri, oglinzi.

CE COLECTĂM ÎN SACUL GALBEN?
În Jimbolia se va desfășura în con-
tinuare colectarea lunară a “sacului 
galben”, care este destinat colectării 
selective pentru: hârtie, tipărituri, 
carton, folie de polietilenă (pungi, 
sacoșe din plastic, PET-uri), doze din 
aluminiu .

Programul de colectare este urmă-
torul : toată zona de Sud a Jimboliei, 
de la Calea Timișorii către Vama Jim-
bolia în prima vineri din lună, iar în a 
doua vineri din lună se colectează în 
toată partea de Nord a orașului, de 
la Calea Timișorii către Gara Jimbolia.
Deoarece reciclarea este unul din 
elementele cele mai importante în 
protecţia mediului înconjurător, să 
facem efortul de a avea un oraș mai 
curat și mai puţin poluat.

Responsabil mediu 
Nicu Ofelia Ana

ecologie
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CONCURS PENTRU 
FUNCȚII PUBLICE  

Primăria Jimbolia organizează 
concurs pentru ocuparea func-
țiilor publice vacante din cadrul 
aparatului de specialitate al pri-
marului, astfel:
- 1 post Inspector clasa I, grad pro-
fesional asistent, pentru Serviciul 
Public de Asistență Socială, Com-
partimentul Protecția Persoanelor 
Vârstnice și Persoanelor cu Han-
dicap. Condiții: studii superioare 
absolvite cu diplomă de licență 
(Asistență Socială, Psihologie, So-
ciologie), cunoștințe operare PC 
(Word, Excel, Internet Explorer – 
nivel mediu), vechime de minim 1 
an în specialitatea studiilor.
- 1 post inspector clasa I, grad pro-
fesional debutant, pentru Servi-
ciul Impozite și Taxe Locale. Con-
diții: studii superioare absolvite cu 
diplomă de licență (științe econo-
mice, științe juridice, administrație 
publică), cunoștințe operare PC 
(Word, Excel, Internet Explorer – 
nivel mediu).
Dosarele se depun până în data 
de 08 octombrie 2015, orele 14.00. 
Concursul va avea loc la sediul Pri-
măriei Jimbolia în data de 21 oc-
tombrie 2015, ora 09.30 –proba 
scrisă și 23 octombrie 2015, ora 
09.30 - proba de interviu. 
Pentru informații suplimentare și 
bibliografie contactați serviciul de 
Resurse Umane, camera nr. 7, tel. 
0256/360792 sau 0256/260770 – 
interior 23.

ERATĂ 
În ediția precedentă a Jurnalului, 
din lista premianților a fost omisă 
Tănase Rebeca Damaris,  cls. a VI-a 
B, loc II, media 9,83. Ne cerem scu-
ze.

fonduri

Bilanț pozitiv pentru 
GAL Banat Vest 

După 4 ani de activitate, 
GAL Banat-Vest a marcat 

încheierea perioadei de finanțare a 
proiectelor europene prin progra-
mul PNDR 2007-2013. 

La conferința de încheiere, Asocia-
ția a tras linie și a contabilizat numai 
puțin de 57 de proiecte derulate în 
Jimbolia și în cele 10 comune care 
fac parte din asociație (Cărpiniș, Ce-
nei, Checea, Comloșu Mare, Gottlob, 
Iecea Mare, Lenauheim, Otelec, Să-
călaz și Uivar), în domeniul agricol 
și non-agricol, în valoare totală de 
2.288.494 euro.

Având în vedere epuizarea fondu-
rilor din perioada de programare 
2007-2013, alocate prin GAL, în 
perioada de tranziție (de la epuiza-
rea fondurilor până la elaborarea 
și finanțarea unei noi strategii a te-

ritoriului GAL), GAL Banat-Vest și-a 
propus să continue activitatea de 
sprijinire a dezvoltării locale și va sta 
la dispoziția tuturor persoanelor in-
teresate să acceseze finanțările dis-
ponibile prin PNDR 2014-2020. Este 
vorba despre măsurile deja disponi-
bile (4.1, 4.1a, 4.2, 4.2a, 4.3, 6.1, 6.2, 
6.3, 6.4, 19.1).  

Pentru informații mai detaliate echi-
pa GAL vă stă la dispoziție la nr. de 
tel: 0256/360.078  și/sau la sediul 
GAL Banat-Vest din orașul Jimbolia, 
str. Ștefan cel Mare nr. 9.

Stadiul proiectelor de investiții
Mai multe proiecte ale Pri-
măriei Jimbolia au ajuns în 
stadii avansate de pregă-
tire și încep să fie, rând pe 

rând, puse în aplicare. 
Astfel, s-a semnat contractul pen-
tru lucrările de modernizare a pieței 
agroalimentare așa că în toamnă vor 
putea demara lucrările. Pentru Baza 
sportivă din centru a fost finalizată 
documentația pentru ca lucrarea să 
fie scoasă la licitație.

ÎNCEPE MODERNIZAREA 
DRUMULUI SPRE CLARII-VII
În altă ordine de idei, Primăria a dat 
ordin de începere a lucrărilor de 

modernizare a drumului care leagă 
colonia Clarii-Vii de drumul național 
DN59A. Constructorul are în plan ca 
până la finele anului 2015 să execute 
structura nouă a drumului iar anul vi-
itor să termine cu asfaltarea. 
 
REÎNCEP LUCRĂRILE LA 
CANALIZARE
Nu în ultimul rând, în data de 15 sep-
tembrie 2015, s-a instalat în Jimbolia 
prima din cele patru firme care vor 
executa lucrări de extindere și mo-
dernizare a rețelelor de apă și cana-
lizare. Organizarea de șantier este 
amplasată la intersecția str. T. Vladi-
mirescu cu str. Spre Est.

investiţii

Familia îndoliată mulțumește tuturor 
celor ce i-au fost alături și l-au petre-
cut pe ultimul drum pe cel care a fost 
un soț, tată, socru și bunic deosebit, 

Saftencu Gheorghe 
Dumnezeu să-l odihnească în pace!
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editare: Primăria Jimbolia, coordonator: Marian Rotaru, redactor: Radu Trifan, email: secretariat@jimbolia.ro

Evidenţa populaţiei 
 august - septembrie 2015

 Drăgan Sofia, Banu Lucas-Raul,
Stoica Sofia-Magdalena, Bultoc Iulia-Maria, 

Zamfir Zacheu-David, Ghinari Lukas-Markus, 
Iancu Patric-Dean, Fuşteac Maximiliano-Elias, 

Patrolea Nicolas, Tora  Patrick, 
Furcic Alexander, Duţoniu Anabel, 

Kloos Michelle-Dyana-Romyna, 
Cheres  Marisa-Amalia, 

Petrovici Gabriela-Melisa, Budică Yannis,
Stoica Luca, Vrânceanu Vlad-Dumitru

Lucaciu  Christine-Andrada, Costici  Fab-
riţio-Denis, Stoica Jennifer-Salomea, 

Rogojanu  Vlad-Marian, Zota Stefano,
Nica Tiberiu-Florin, Palade Maria-Florentina,

Andrei Adriana, Marcu David-Luis,
Ebner Bettina-Nathalie, Stoica Lucas-Andrei,

Merjan Andreea 
Bine aţi venit pe lume!
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 Thierjung Harald cu Szabo Denisa
 Sirca Mircea-Andrei  cu Ilia Ildiko-Silvia 

 Giurgică Ioan-Radu cu 
Cioara Ioana-Martina

 Bostan Cristian cu Pînişoară Nataşa
 Petrovics Iosif cu Fusi Rozalia

 Pap Iulian-Tiberiu cu Radu Alexandra
 Feier Ciprian cu Florea Felicia-Elena

 Rabatin Erno-Ioan cu 
Filipescu Diana-Janina

 Gartner Robert cu Cara Iasmina
 Petrovici Adrian cu 

Radovici Manuela-Valentina
 Mityko Marius-Adrian cu 

Trif Alexandra-Paula
 Budică Adrian cu 

Sicoe Alexandra-Denisa
 Nikola Ion cu Krencz Mihaela

 Mihuţ Zamfir cu Câmpean Diana
 Cotârţă Ştefan-Alexandru cu 

Rădăioasa Loredana
 Cănuci Alexandru-Cosmin cu 

Cortea Laura-Ioana
 Ursache Liviu-Cristinel cu 

Şerban Ana-Maria
 Scheer Ioan-Petru cu 

Dezso Camelia-Alexandra
 Burca Vasile-Claudiu cu Szaz Ildiko
 Schiau Florin cu Lucza Ildiko-Irenke

 Bojor Corneliu cu Rînja Adriana-Ionela
 Oşlobanu Costel-Liviu cu 

Teacă Monica-Elena
 Zota Fănică cu Musteaţă Elena-Alina

 Gartner David-Bogdan cu 
Florian Cornelia

 Sabău Zoltan cu Nicolin Maria-Mariana
 Panait Ovidiu cu Crăciunescu Lavinia

 Coşa Manuel cu Paul Lidia
 Lupşa Tibi cu Moldoveanu Lucia

 Cerchez Karol cu Ferariu Loredana
 Fechete Sandu-Marian cu 

Abrudan Andreea
 Vişan Gheorghe cu Pop Adela-Mariana

 Stoian Andrei cu Bursuc Florina
Casă de piatră!
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† Georgescu Dumitru, Szel Maria, 
Nicola Maria, Petrovici  Maria, 
Santa Antoniu, Ghilea Dumitru, 

Marcu Janetta, Geambazu Maria, 
Lajos Alexandru-Iosif, 

Kolompar Magdalena †
Dumnezeu să-i odihnească în pace!
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Curăţenia de toamnă

SĂPTĂMÂNA I
5 oct. Luni str. Aleea Cito, I. Creangă, Griviţei, T. Grozăvescu

6 oct. Marţi str. T. Aman, Salcâmilor, Gh. Adoc, Lenau

7 oct. Miercuri str. Recoltei, Bucegi, S. Jager, N. Bălcescu

8 oct. Joi str. C. Coposu, C. Csekonics, E. Teodoroiu

9 oct. Vineri str. Rapova, Gării, E. Gojdu, C. Negruzzi

10 oct. Sâmbătă str. Spre Sud (între Republicii şi Spre Est), Bârzava

SĂPTĂMÂNA A II-A
12 oct. Luni str. Dr. V. Babeş, Lorena

13 oct. Marţi str. T. Vladimirescu (între Republicii şi Spre Est)

14 oct. Miercuri str. Calea Timișorii, I. Slavici (între Republicii şi Spre Est)

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

16 oct. Vineri str. I. Maniu, M. Eminescu

17 oct. Sâmbătă str. Ştefan cel Mare, E. Bartzer

SĂPTĂMÂNA A III-A
19 oct. Luni str. Republicii. 

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

21 oct. Miercuri str. T. Vladimirescu (între Spre Vest şi Republicii), Gh. Doja

22 oct. Joi str. I. Slavici (între str. Spre Vest şi Republicii), L. Rebreanu

23 oct. Vineri str. Spre Nord (între str. Spre Vest şi Republicii),  Spre Vest

24 oct. Sâmbătă str. C. Brâncoveanu, Timiş

SĂPTĂMÂNA A IV-A
26 oct. Luni str. A. Iancu, P. Jung

27 oct. Marţi str. Cloşca, Crişan, E. Murgu, I. I. De la Brad

28 oct. Miercuri str. Mureş, Crişana, Horia, A. Vlahuţă, I. Vidu

29 oct. Joi str. N. Grigorescu, Prieteniei, J. Linster, Gh. Lazăr, B. P. 
Haşdeu.

30 oct. Vineri str. V. Alecsandri, A. Plopilor, C. Porumbescu

31 nov. Sâmbătă str. M. Kogălniceanu, B. Bartok, Carpaţi, G. Enescu

SĂPTĂMÂNA A V-A
2 nov. Luni str. C. D. Gherea, S. Bărnuţiu, A. I. Cuza

3 nov. Marţi str. Basarabia, M. I. Roată, V. Lucaciu

4 nov. Miercuri str. C. Mărăşeşti

5 nov. Joi str. A. Vlaicu, V. Ţepeş, V. Goldiş

6 nov. Vineri str. Şt. O. Iosif, G. Coşbuc, C. Kikindei, Banat

7 nov. Sâmbătă str. Spre Lenauheim, Cânepei, P. Sandor, C. Moţilor 

Primăria orașului Jimbolia 
organizează, în perioada 5 
octombrie – 7 noiembrie 
2014, programul de cură-

ţenie de toamnă.
În cadrul acţiunii se colectează nu-
mai obiecte de uz casnic, gospodă-
resc și deșeuri vegetale rezultate din 
curăţirea arborilor plantaţi pe alinia-
mentele stradale și a spaţiilor verzi 
din jurul imobilelor. Cetăţenii sunt 
rugaţi să depună în ordine la mar-

ginea carosabilului, fără a împiedica 
circulaţia, deșeurile și obiectele ce se 
colectează în cadrul acestei acţiuni, 
până cel târziu cu o zi înainte de ziua 
în care este programată colectarea în 
zonele și cartierele în care locuiesc.
În această acţiune NU se colec tează 
deșeuri din amenajari interi oare, cu-
răţirea pivniţelor și a podurilor (mo-
loz, praf de cărbune, ţigle, cărămizi, 
faianţă și gresie sparte).

Iată programarea pe străzi:

curăţenie
(acte înregistrate în Registrul de stare civilă 

al orașului Jimbolia)


