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Darius Adrian Postelnicu

Problema 
migranților
La Jimbolia a ajuns un grup de 60 
de migranți, după ce au încercat să 
intre pe teritoriu țării ilegal. Cei 60 
de bărbați au fost aduși în orașul 
nostru în noaptea de 16 ianuarie, 
din zona de frontieră Comloșu Mic, 
după ce au fost depistați de către 
politiștii de frontieră pe fâșia verde.  
Trebuie însă să stiți că, imediat de a 
doua zi, pe raza orașului nostru nu 
a mai rămas niciunul dintre cei 60 
de refugiați. Conform protocolului,  
grupul de persoane, care veneau din 
Irak, Somalia, Afganistan, Pakistan 
și Maroc, a fost preluat și transportat 
la sediul Sectorului Poliției de Fron-
tieră Jimbolia pentru cercetări.  Ime-
diat au fost contactate autoritățile 
sârbe, dar și cele române, pentru 
punerea în aplicare a procedurilor, 
în asemenea situații. Astfel, mai 
multe echipaje de jandarmi, dar și 
ofițeri SRI, au venit la sediul poliției 
de frontieră, pentru a-i verifica pe 
cei 60 de bărbați, iar fiecare dintre ei 
a fost percheziționat și interogat Cu 
toții au fost duși apoi la Timișoara, la 
Centrul pentru Imigrări, iar până la 
rezolvarea situației, aceștia au fost 
cazați la Centrul Horia din județul 
Arad. Noi, reprezentanții Primăriei 
Jimbolia, nu am făcut altceva decât 
să ne dăm concursul în sprijinirea 
au torităților statului, pentru ca si-
tua ția refugiaților să se clarifice cât 
mai repede și fără urmări asupra 
populației orașului nostru.

Editorial

S-au finalizat mai multe lucrări 
importante în Jimbolia!

În Jimbolia, continuarea investițiilor în modernizare 
rămâne o prioritate a Primăriei și anul acesta. Deși a 
fost perioada sărbătorilor, Primăria Jimbolia a reușit 
finalizarea a doua dintre lucrările importante ce se 
desfășurau in oraș. ”De acum, elevii școlii de pe strada 
George Enescu nr. 9 vor putea să facă sport pe un teren 
de baschet la standarde moderne, după o investiție de 
aproximativ 100 de mii de lei. Terenul de baschet a fost 
construit pe o structură de beton, peste care s-a turnat 
apoi un covor de tartan, pe o suprafață de aproximativ 
400 de metri pătrați”, a declarat primarul. In paralel, au 
fost finalizate și lucrările la aleile din fața cimitirului. 
Trotuarul a fost făcut din pavaj, iar de-a lungul acestuia 
au fost construite mai multe locuri de parcare.

Se lucrează la reabilitarea 
rețelei de canalizare
Pentru că se apropie cu pași repezi  
evenimentele care marchează împli-
nirea a 250 de ani de la înființarea 
orașului Jimbolia, reprezentanții pri-
măriei au prioritizat finalizarea lucră-
rilor de reabilitare a rețelei de canali-
zare din localitate. În acest sens, au 
avut deja o întâlnire cu reprezentanții 
celor patru firme care se ocupă de 
reabilitarea sistemului de canalizare 
și le-au cerut acestora să se apuce de 
lucru cât mai repede. Prioritate are 
zona străzii Republicii, loc în care, 
în perioada aprilie – august vor fi 
organizate evenimentele aniversare. 
De asemenea,  sunt zone din Centrul 
Civic care necesită renovări, renovări 
care nu au putut fi făcute din cauza 
întârzierii lucrărilor de canalizare. 
Reprezentanții primăriei au cerut fir-
melor care lucrează în Jimbolia res-
pectarea tuturor procedurilor impuse 
de administrația locală pe durata lu-
crărilor de canalizare, pentru a evita 
orice fel de sancțiuni. 

Să ne aducem aminte!
De-a lungul tim-
pului, ora șul Jim-
bolia și-a schimbat 
înfățișarea. Cu pro-
iecte în drăz nețe, 
dar realizabile, în-
cet, încet, calitatea 
vieții oamenilor din 
oraș și din împrejurimi s-a îmbunătățit. Un pas 
important spre acest fapt a fost și reabilitarea Am-
bulatoriului Spitalului Karl Diel, prin care zilnic 
trec zeci de jimbolieni. Au trecut deja aproape trei 
ani de cand, prin fonduri europene, lucrările la 
Ambulatoriu au fost finalizate. Spațiul a fost re-
novat complet și dotat cu aparatură performantă,  
iar toate cabinetele medicale care funcționează în 
acest spațiu au corespondent cu paturi în spital. 
Tot în urmă cu aproximativ trei ani se reabilita 
și Centrul de Zi pentru Persoane cu Dizabilități 
“Nu mă uita”. În urma unei investiţii de peste 
700.000 de euro, din care 80% bani europeni ne-
rambursabili, centrul a fost extins și modernizat, 
iar copiii cu handicap din oraș și din comunele 
înconjurătoare au parte de servicii de recuperare 
la standarde europene. Centrul “Nu mă uita” este, 
în prezent, un real spirin pentru părinții care au 
copii cu dizabilități, pentru că pot apela la perso-
nal specializat încă din perioada incipientă, atunci 
când tratarea și recuperarea copiilor se poate face 
mai eficient.
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Jimbolia, în mai multe proiecte  

transfrontaliere cu Serbia
Mai multe întâlniri de lucru au avut loc între 
reprezentanții orașului nostru și partenerii sârbi din  
proiectele transfrontaliere în care Jimbolia este implica-
tă. Programul de finanțare IPA România – Serbia, prin 
care se poate obține finanțare europeană și națională ne-
rambursabilă de către administrațiile publice ne-a deter-
minat să căutăm parteneri din Serbia pentru a putea de-
pune cereri de finanțare comune, în scopul realizării unor 
investiții locale eligibile.” În urma mai multor întâlniri cu 
reprezentați ai unor administrații publice din Serbia, cu 
care am încercat să negociem și să ne armonizăm intere-
sele, ținând cont de constrângerile și obiectivele specifice 
de finanțare impuse de Programul IPA, am decis să ne 
oprim asupra a trei proiecte ce urmează să fie realizate, 
dintre care două în comun cu orașul înfrățit Kikinda”, 
au transmis reprezentanții primăriei Jimbolia. Astfel, în 
cadrul unui prim proiect, s-a hotărât că vor fi reabilitate 
trei străzi adiacente drumului național 59C, spre vama 
Lunga-Nakovo. Un al doilea proiect vine în sprijinul iubitorilor sportului. Se va realiza un popas pentru bicicliști în incinta Expo-
Ripensis, spre vama Jimbolia, cu amplasarea de suprafețe pavate, bănci, mese, scaune, toalete și rastele de biciclete. Acestora li se 
vor adăuga o serie de evenimente dedicate iubitorilor de cicloturism. Într-un proiect viitor se intenționează continuarea pistei de 
bicicliși până în vama Jimbolia, de acolo urmând să fie preluată de pista de bicicliști ce va fi construită de primăria din Nova Crnja. 
Pe de altă parte, un al treilea proiect vine în sprijinul comunității. Pentru activitățile de întreținere a orașului, vor fi achiziționate 
mai multe utilaje performante, printre care o autospecială echipată cu nacelă, un buldoexcavator și o mașină de măturat strada. 
Toate cele trei proiecte, împreună cu studiile de fezabilitate aferente, vor fi depuse pentru jurizare până în 1 februarie 2016.

În curând se reiau  
lucrările la  
drumuri,  
în Clarii Vii
Deși mulți dintre jimbolieni 
au crezut că lucrările din Clarii 
Vii s-au finalizat, acestea sunt 
departe de a fi gata. Drumul 
nu a fost încă finalizat, ci s-a 
turnat doar stratul de suport. 
Însă, reprezentanții primăriei 
au constatat deja nereguli, ast-
fel că au oprit imediat lucra-
rea. “Am constatat deficiențe 
și am solicitat remedierea lor. 
Lucrările nu sunt stopate, ci 
doar suspendate pe perioada 
iernii. În primăvara, imediat 
ce temperatura o va permi-
te, vor fi reluate lucrările și 
reparațiile”,  a declarant pri-
marul Jimboliei, Darius Pos-
telnicu. În plus, în Clarii Vii 
se vor construi și mai multe 
drumuri noi. Iar într-un alt 
proiect este prevăzută  și ex-
tinderea iluminatului stradal.   

Vești bune pentru jimbolieni!  
Se renovează o parte a spitalului

Un nou proiect important este pe cale să înceapă, la Jimbolia. Compartimentul de Boli 
Cronice din cadrul Spitalului Karl Diel urmează să fie renovat, în urma unui proiect în 
parteneriat cu Spitalul Dr. Bugyi Istvan din Szentes, Ungaria. Comform planului, întreaga 
structură a secției urmează să fie reabilitată, iar saloanele dotate la standarde europene. 
Construcția care găzduiește Compartimentul de Boli Cronice este într-o stare avansată 
de de gradare, astfel că este necesar să se facă mai multe lucrări pentru eliminarea umezelii 
din zidărie, pentru recompartimentarea spațiilor si schimbarea tâmplăriei interioare. De 
asemenea, proiectul prevede mansardarea unei secțiuni a clădirii, schimbarea instalației de 
încălzire și reabilitarea instalației electrice. În plus, și condițiile în care sunt tratați pacienții 
vor fi semnificativ mai bune, odată cu punerea în aplicare a proiectului. Pe lângă cele 25 
de paturi noi pentru saloane, vor fi achiziționate și dulapuri și materiale sanitare, noptiere 
și scaune, dar și mai multe aparate medicale, printre care un ecograf, un electrocardiograf, 
dar și un aspirator de secreții. Conform proiectului, toate acestea vor putea fi realizate prin 
accesarea de Fonduri Europene de Dezvoltare Regională. 

REÎNCEP LUCRĂRILE 
LA ANL-URI
Vești bune pentru jimbolieni. Re pre zentații 
primăriei au emis ordinul de începere a lu-
crărilor de construcții a blocurilor ANL. 
Deocamdată a fost aprobată începerea orga-
nizării de șantier, iar imediat ce vremea o va 
permite, muncitorii vor începe lucrul efectiv 
la construcția celor două clădiri.
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Vizită istorică  
a ÎPS Ioan Selejan  

la Biserica Ortodoxă 
din Jimbolia

Cu bucurie și cu credință a fost primit Înaltpreasfințitul 
Ioan Selejan la slujba de duminică, în 17 ianuarie. Pentru 
prima dată în istoria bisericii din Jimbolia, o față arhiereas-
că a slujit alături de preotul din oraș, la Sfânta Liturghie. 
Înaltpreasfințitul Ioan a fost întâmpinat de preotul Pe-
tru Alexa, parohul bisericii cu hramul Buna Vestire, dar și 
de primarul localitații si de oficialitățile locale din cadrul 
Poliției de Frontieră și Poliției Locale. Și chiar dacă vizita 
Arhierească a fost anunțată cu scurt timp înainte, sute de 
credincioși au mers la biserică pentru a primi binecuvânta-
rea Părintelui Ioan. După Liturghie, ÎPS Ioan a ținut pre-
dica, prin care a vrut să le transmită enoriașilor un mesaj de 
pace și liniște, mai ales în contextul depistării grupului de 
60 de imigranți care a ajuns în Jimbolia. „Le-am transmis 
credincioșilor un mesaj de liniște și de pace și le-am spus că 
autoritățile de la frontieră s-au comportat frumos și exem-
plar cu cei care au venit. Aceștia nu au fost bruscați, ci au fost 
primiți cum se cuvine, conform regulamentelor de frontieră 
și i-am felicitat pe cei de la Frontieră pentru modul în care 
s-au comportat în acest context. Toți cei 60 de imigranți, la 
ora actuală au părăsit județul Timiș și sunt într-un adăpost 
dintr-un alt județ, unde se fac formalitățile pentru a pleca 
mai departe. Astfel, imaginea României este una bună, iar 
noi, românii, arătăm că suntem un popor care înțelege ce 
înseamnă suferința și necazul celor care-și părăsesc țara”, a 
declarat Înaltpreasfințitul Ioan. Vizita arhierească a fost una 
destul de scurtă, însă Mitropolitul Ioan a promis că se va 
întoarce, pentru a vizita Jimbolia. 

ZIUA CULTURII NAȚIONALE, 
SĂRBĂTORITĂ LA JIMBOLIA

Data de 15 ianuarie are, de acum, o dublă însemnătate. Este 
ziua în care s-a născut poetul național Mihai Eminescu și 
totodata a fost numită Ziua Culturii Naționale. Iar la Jim-
bolia, evenimentul nu a trecut nemarcat. Consiliul Local, 
împreună cu Executivul Primăriei, Casa de Cultură, Bibli-
oteca și școlile din oraș, au organizat o serie de evenimente 
menite să marcheze importanța acestei zile. În fața bustului 
lui Eminescu, din centrul orașului, a avut loc o depunere de 
coroane, urmată de un moment artistic. Iar seara, la Casa de 
Cultură din oraș a avut loc un concert susținut de membrii 
trupei Incanto Quartetto, care s-a bucurat de un succes ră-
sunător în rândul jimbolienilor. Artiștii au ales un repertoriu 
deosebit, format din piese scrise de compozitori români sau 
care au temă românească.

Cum se schimbă  
actele de identitate?

Orice posesor de act de identitate poate solicita eliberarea unui nou 
document cu cel mult 180 de zile înainte de expirarea termenului 
de valabilitate, dar nu cu mai puţin de 15 zile înainte de expirarea 
aceluiaşi termen. Solicitantul rămâne în posesia vechiului act până la 
eliberarea celui nou. În anul 2016 termenul de eliberare a actelor de 
identitate este de 15 zile calendaristice de la data depunerii cererii, 
însoţită de toate documentele necesare prevăzute de lege. În cazul 
în care solicitantul a pierdut, deteriorat sau distrus documentul sau 
acesta i-a fost furat, termenul de 15 zile se poate prelungi. De ase-
menea, dacă declaraţia sa cu privire la spaţiul de locuit nu este sus-
ţinută şi cu documente, termenul prevăzut de lege pentru eliberarea 
documentului de identitate poate fi prelungit. Eliberarea primului 
act de identitate se face numai după data împlinirii vârstei de 14 ani. 
De aceea minorul, însoţit de părinte sau de un reprezentant legal, va 
depune cererea de eliberare a actului la împlinirea vârstei. Eliberarea 
primului act de identitate unei persoane ce a împlinit vârsta de 18 ani 
durează cel puţin 30 de zile, cu posibilitatea prelungirii termenului cu 
15 zile. Atât cererile de eliberare, cat si eliberarea documentelor se 
poate face în orice zi lucrătoare, la ghişeul serviciului. Programul de 
lucru cu publicul este următorul: luni, miercuri și joi, între orele 8.30 
și 16.30, marţi, între orele 8.30 și 18.30 și vineri între orele 8.30 și 14.
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CĂSĂTORII
Haliga Dănuţ și Gugulică Angelica

Mareș Alexandru și  
Topîrcean Ioana-Georgiana
Vîlcu Marin și Orban Maria
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Dumnezeu  
să-i odihnească  

în pace!
Novac Viliam

Belmustaţă Simion-Alexandru
Tamasi Rozalia

Tofan Elena
Czollner Ecaterina

Dan Stelian
Harton Ioan
Vâlcu Petre

Creţu Verginia
Szasz Iuliana

Gruia Ion
Moldovan Zamfir

Zamborean Rachila
Nicola Andrei

Marin Ion-Eugen
Vasile Iulian

Zbenghea Maria
Harja Aurel

Primăria oraşului Jimbolia 
transmite familiilor îndoliate, sincere 

condoleanţe!

Cetăţenii care doresc să 
primească informaţii de ac-
tualitate prin serviciul SMS 
se pot înregistra trimiţând 
un mesaj text (tarif normal) la numărul 
de telefon 0741 286 550 care să conţină 
numele, prenumele și adresa exactă.

Modificări în privința  
plății taxelor  

și impozitelor locale 
Având in vedere noile modificări legislative, respectiv Legea nr. 227/2015 privind 
Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, care se aplică începând 
cu data de 01.01.2016, stabilește prin art. 457 modificarea valorii impozabile pe 
mp/clădiri (ex.clădiri din beton, cărămidă) de la 935 lei la 1.000 lei. 

 � De asemenea, dacă dimensiunile exterioare ale clădirii nu pot fi efectiv măsurate 
pe conturul exterior, atunci suprafața construită desfășurată a clădirii se determi-
nă prin înmulțirea suprafeței utile cu un coeficient de transformare de 1,4 în loc 
de 1,2, cât a fost până acum. Conform art. 465, privind calculul impozitului/taxă 
pe teren, începând cu anul acesta terenul de sub casă, respectiv pe sub apartament 
se impozitează cu întreaga suprafață, la tariful de curți construcții intravilan, pe 
zone și tinând cont de rangul localității. 

 � Pentru terenul înregistrat la registrul agricol, la altă categorie de folosință decât 
cea de terenuri cu construcții, în suprafață de până la 400 mp, inclusiv, terenul 
se calculează cu același tarif ca cel de curți/construcții. Ținând cont de aceste 
modificări, rugăm toți contribuabili din oraș să se prezinte la Serviciul Impozite 
și Taxe Locale, în vedere primirii unei declarații de impunere teren, care va fi 
completată cu suprafața ocupată de clădiri, la care avem rugămintea anexării unui 
extras de CF sau a unui contract de proprietate, pentru stabilirea cu exactitate a 
acestei suprafețe. Declarația de impunere completată și semnată, împreună cu 
actele doveditoare, se vor preda la secretariatul primăriei, în vederea verificării da-
telor înscrise în declarație cu cele din registrul agricol, așa cum prevedere art. 89 
din HG. nr. 1/2016, privind aplicarea Normelor Metodologice la noul Cod Fis-
cal.  Impozitarea terenului de sub casă cu tarif de construcții intravilan, precum 
și primii 400 de mp din alt top, acolo unde există, respectiv arabil-grădină,  cu 
tarif de construcții în intravilan,  duce implicit la creșterea impozitului pe teren.

 � O alta noutate legislativă, conform art. 458, 459 și 460, o reprezintă calculul 
impozitului pe clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, 
calculul impozitului pe clădirile cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoa-
nelor fizice, precum și calculul impozitului/taxei pe clădiri deținute de persoane-
le juridice. În acest sens, toate persoanele fizice autorizate, asociațiile familiale, 
întreprinderile individuale, precum și societățile comerciale, conform listingului 
primit de la Oficiul Registrului Comerțului, vor primi o adresă în acest sens, 
în vederea completării declarației de impunere până la primul termen de plată. 
Pentru plata cu anticipație a tuturor impozitelor, până la 31.03.2016, se acordă, 
conform Hotârârii Consiliului Local, o bonificație de 10%.
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