
Primăvara vine 
cu speranță
Venirea primăverii este momen-
tul din an în care ne apucăm 
serios de treabă, iar după o iar-
nă amorțită, începem, cu forțe 
proas pete, munca. Sperăm că 
lucrurile vor merge din ce în ce 
mai bine anul acesta, iar pen-
tru asta vă rog să ne sprijiniți în 
continuare în activitățile pe care 
le desfășurăm, așa cum ați fă-
cut-o și până acum. Activitatea 
în orașul nostru revine la viață, 
administrația locală analizează 
stadiul investițiilor din oraș și ne 
dorim ca, pe măsură ce vremea 
se îmbunătățește, să putem să 
ducem la bun sfârșit tot ce ne-am 
propus. Vă rog să aveți răbdare 
atunci când lucrurile nu se mișcă 
în ritmul pe care ni-l dorim cu 
toții si vă mai rog să vă implicați 
în continuare în viața orașului 
nostru și să dați dovadă că sunteți 
buni gospodari.

Editorial

SĂ NE ADUCEM AMINTE!

Au trecut aproape trei ani de când Jimbolia se 
mândrește cu un Ambulatoriu de specialitate de ul-
timă generație. După o investiție de 5 milioane de 
lei, bani din fonduri europene, jimbolienii care au 
nevoie de tratament au acum condiții dintre cele 
mai bune.  Spațiul nou- nouț a fost dotat cu echipa-
mente medicale de ultimă generație și cu toate cele 
necesare pentru pacienți. Vechea clădire a Policlinicii 
a fost complet reabilitată, iar în toate cabinetele au 

fost montate echipamente noi. Încă din primăvara 
anului 2013 funcționează, în cele mai bune condiții, 
noul Ambulatoriu Integrat al Spitalului Orășenesc 
Dr. Karl Diel, iar fiecare dintre cabinetele din poli-
clinică are și corespondent cu paturi în spital. Astfel,  
într-un spațiu complet modernizat, aproximativ 
8.000 de pacienți din Jimbolia și din localitățile apro-
piate sunt tratați, în fiecare an, în Ambulatoriu. 
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La început de an, administrația 
locală și-a stabilit obiectivele și se 
pregătește să înceapă noi lucrări 
în oraș. Și pentru că este impor-
tant să se țină cont de nevoile re-
ale ale oamenilor, reprezentanții 
Primăriei Jimbolia au planuri 
mari în ceea ce privește moderni-
zarea localității. Bugetul pe anul 
2016 este unul care, gestionat 
gospodărește, poate fi folosit pen-
tru lucrări în toate ramurile ce țin 
de administrația publică. Astfel, 
anul acesta se vor continua lucră-

rile multianuale care, în cea mai 
mare parte, sunt în grafic, chiar 
dacă de-a lungul timpului au apă-
rut diferite obstacole.  Bineînțeles 
că, înainte de a fi demarate noi 
proiecte, vor fi finalizate cele în-
cepute deja. Două dintre ele sunt 
legate de reabilitarea bazei spor-
tive din centrul orașului, dar și de 
continuarea lucrărilor la drumuri 
în Clarii Vii, conform proiectului.  
În ceea ce privește proiectele noi, 
acestea sunt multe la număr. Pe 
de-o parte, se continuă investiția 

în infrastructură, astfel că vor fi 
reabilitate drumurile agricole, dar 
și căile de acces în Jimbolia, iar 
în zona Căii Mărășești se dorește 
construirea de noi parcări. Pe de 
altă parte, se va lucra în 2016 și la 
reabilitarea pieței agroalimentare 
din oraș. Se vor face investiții si 
pentru realizarea unui monument 
în Jimbolia, care va fi dezvelit cu 
prilejul sărbătoririi a 250 de ani 
de la înființarea orașului. 

Investiții importante
la Jimbolia, în 2016

JIMBOLIA
JURNAL DE

Primar,
Darius Adrian Postelnicu

Nu în ultimul rând, pentru că 
se apropie ziua de 8 martie, 
vreau să adresez doamnelor și 
domnișoarelor un gând bun. 
Sunteți cele care înseninați zile-
le bărbaților, pentru că sunteți 
cele care dați lumii mai multă 
frumusețe. Fie ca toate împlini-
rile frumoase, sănătatea și spi-
ritul acestei zile să vă însoțească 
pretutindeni, iar primăvara să 
vă inunde sufletul cu bucuria și 
parfumul tuturor florilor sale. La 
mulți ani și o primăvară așa cum 
vă doriți! 
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JIMBOLIA, 
PE HARTA 

NAȚIONALĂ 
A ASISTENȚEI 

SOCIALE
Nominalizare de excepție pen-
tru șeful Serviciului de Asistență 
Socială din Jimbolia. Doam-
na Ana-Maria Crăciun a fost  
propusă pentru titlul de Asisten-
tul Social al Anului 2015. Cole-
giul Național al Asistenților So-
ciali din România va desfășura 
Gala Națională a Excelenței în 
Asistență Socială, eveniment 
menit să celebreze această pro-
fesie, dar și să promoveze și să 
recunoască meritele asistenților 
sociali. 

Biroul mobil 
de pașapoarte, 

de folos 
pentru 

jimbolieni 
Încă din 2013, în Jimbolia 
funcționează un birou în care 
locuitorii orașului nostru își 
pot depune actele pentru eli-
berarea unui pașaport elec-
tronic și mai apoi își pot ridica 
documentul tot de aici. Doar 
în anul 2015 au fost depuse 
85 de cereri pentru eliberarea 
unui pașaport electronic și 
au fost eliberate 52 de astfel 
de documente de călătorie. 
Primăria Jimbolia a reușit să 
asigure, deopotrivă, condiții 
foarte bune pentru cei care 
au apelat la acest serviciu, 
dar și carburantul necesar 
pentru deplasarea operatori-
lor de la SPCEEPS Timișoara. 

Vizită importantă la Jimbolia
Ambasadorul Croației în România, 
Excelența Sa Davor Vidis, a vizitat, 
la sfârșitul lunii ianuarie, Jimbo-
lia. Vizita, intermediată de pre-
otul paroh Dr. Davor Lucacela, a 
avut în centrul atenției o serie de 
discuții cu privire la colaborarea 
dintre Jimbolia cu diferite orașe 
din Croația. Astfel, în cadrul unei 
întâlniri cu primarul orașului, Da-
rius Adrian Postelnicu și cu mai 
mulți consilieri locali, ambasado-
rul Croației în România și-a arătat 
deschiderea față de identificarea 
de proiecte comune pe care orașul 
nostru le-ar putea desfășura cu 
localități din Croația. În plus, 
Excelența Sa a promis că va reveni 
în Jimbolia cu prima ocazie, iar la 
scurtă vreme după vizită a trimis 
Primăriei o scrisoare în care își ara-
tă recunoștința față de modul în 

care a fost primit în orașul nostru. 
„Permiteți-mi ca în numele meu, 
precum și în numele Ambasadei 
Republicii Croația în România, să 
vă transmit recunoștința mea sin-
ceră pentru primirea frumoasă și 
ospitalitatea de care ați dat dova-
dă, cu ocazia vizitei mele în orașul 

Jimbolia. Folosesc această ocazie 
pentru a reitera dorințele mele 
sincere pentru continuarea și 
dezvoltarea unei bune colaborări 
între Republica Croația și Româ-
nia, în timpul mandatului meu”, 
a transmis ambasadorul Croației, 
Dr. Davos Vidis. 

Consiliul Local al Orașului Jimbolia anunţă finalizarea proiectului cu titlul  
MODERNIZARE STRĂZI, ÎNFIINŢARE PISTE PENTRU BICICLETE ŞI MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC 

ÎN ORAŞUL JIMBOLIA

1. Număr de referință - 6993
2. Data publicării anunțului – 19.01.2012
3. Programul – REGIO - PROGRAMUL OPERAȚIONAL REGIONAL 
4. Autoritatea de management – MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI TURISMULUI
Prin acest proiect s-a urmărit îmbunătăţirea infrastructurii urbane și a serviciilor publice, mai exact reabilitarea 
străzilor din interiorul localităţii Jimbolia, extinderea și modernizarea sistemului public de iluminat precum și con-
struirea și amenajarea de culoare speciale pentru bicicliști.  Principalele activităţi prevăzute de către proiect au 
fost: modernizare drumuri -  11.250 m; înfiinţare piste pentru biciclete -  14.650 m; modernizare iluminat public 
-  1.270 puncte luminoase. Aceste lucrări au condus la beneficii pe termen lung pentru comunitate: creșterea cali-
tăţii infrastructurii rutiere a orașului Jimbolia; promovarea modalităţii de transport nepoluant (pistele pentru bi-
cicliști); extinderea și modernizarea sistemului public de iluminat  urban și alinierea acestuia la normele interne și 
internaţionale în vigoare. Proiectul s-a desfășurat în perioada ianuarie 2012 – decembrie 2015, iar orașul Jimbolia 
a beneficiat de un buget total de 23.569.901,62 lei pentru implementarea proiectului, din care 18.665.219,20 
lei asistenţă financiară nerambursabilă din partea Uniunii Europene și a Guvernului României și 400.805,52 lei 
contribuţia proprie în proiect. 

Note: Informații suplimentare despre acest proiect se pot obține de la următoarea persoană:
Marian Rotaru - Șef Serviciu Administraţie publică, Integrare Europeană, Relaţii internaţionale si Relaţii publice
0256 - 360 770
Luni – Joi: 08.00-16.30   Vineri: 08.00-14.00
„Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”
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Jimbolia a ajuns un centru de 
referință la nivel național, în ceea 
ce privește creșterea sportivilor la 
lupte libere. 
Încă o dată, tânărul club Voința 
Jimbolia, al cărui președinte este 
Ioan Ciofiac, este o mândrie pen-
tru toți locuitorii orașului nostru, 
după ce sportivii legitimați aici 
au reușit să aducă acasă două 
medalii de argint și una de bronz. 
Clubul a fost înființat tocmai din 
dorința de a da continuitate mun-
cii antrenorului  Cornel Dobîrcău, 
iar rezultatele nu au întârziat să 
apară.
Lidia Dobre s-a întors acasă cu 
medalia de argint la categoria 48 
de kilograme, după ce a jucat în 
finală cu un nume greu al luptelor 
libere feminine, Alina Vuc. Tot cu 

o medalie de argint s-a întors aca-
să și Tabita Dobre, care a evoluat 
în finală împotriva surorii sale, 
Rebeca Dobre, la categoria 53 de 
kilograme. David Dobre a reușit 
să urce și el pe podium și a primit 
medalia de bronz. O altă sportivă 
cu rezultate deosebite este Esme-
ralda Catargiu, înscrisă la Clubul 
Sportiv Școlar Jimbolia, care a 
reușit să obțină bronzul la doar 17 
ani, luptând la seniori. 
Deși nou înființat, Clubul Voința 
Jimbolia a demonstrat încă de la 
primul concurs că are luptători 
bine pregătiți, iar munca antre-
norului Cornel Dobîrcău dă roade. 
Astfel, chiar luna viitoare, sporti-
vul David Dobre – campionul Ro-
mâniei, Under 23, va participa la 
Campionatul din Bulgaria Under 

23. Iar apoi, în luna aprilie, lup-
tătorii jimbolieni vor primi vizita 
președintelui Federației Române 
de Lupte, Răzvan Pârcălabu. 
În clasamentul pe medalii la femi-

nin, Jimbolia se poziționează pe 
locul 4 în țară, dintr-un total de 
18 formații, reușind să devanseze 
cluburi precum Dinamo, Rapid sau 
Craiova.  
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Cu ocazia zilei de 

8 martie, 

doresc să le urez tuturor 

doamnelor și 

domnișoarelor 

o primăvară frumoasă, 

plină de bucurii, 

multă sănătate și fericire. 

La mulți ani! 

- Daniel Gorgan, 

viceprimarul orașului Jimbolia

Podium pentru sportivii din Jimbolia

Elevii care învață la Liceul Tehnologic din oraș 
au motive de bucurie și mândrie. Aceștia se pot 
lăuda cu o nouă sală de sport, după ce vechea 
încăpere în care făceau orele de Educație Fizi-
că a fost reabilitată. Pereții proaspăt zugrăviți 
și podeaua reabilitată sunt doar două dintre 
schimbările majore pe care autoritățile locale 
le-au făcut, din fonduri proprii.

Bucurie pentru elevii Liceului Tehnologic Jimbolia 

 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!”



Decese
U GEORG MIHAIU

U BULANCEA MARICEL
U BARNA ILEANA-ELENA
U RINTYE ASPAZIA
U BLEMOVICI PETRU

Dumnezeu 
să-i odihnească în pace!
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Primăria Jimbolia organizează, 
în perioada 7 martie – 6 aprilie 
2016, programul de curăţenie de 
primăvară.
În cadrul acţiunii se colectează numai 
obiecte de uz casnic, gospodăresc și 
deșeuri vegetale rezultate din curăţirea 

arborilor plantaţi pe aliniamentele stra-
dale și a spaţiilor verzi din jurul imobi-
lelor. Cetăţenii sunt rugaţi să depună în 
ordine la marginea carosabilului, fără a 
împiedica circulaţia, deșeurile și obiec-
tele 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 colectează de-
șeuri din amenajari interioare, curăţirea 
pivniţelor și a podurilor (moloz, praf de 
cărbune, ţigle, cărămizi, faianţă și gre-
sie sparte).

Începe curățenia de primăvară!
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Programarea străzilor:
Săptămâna I  07 – 12.03.2016

Luni 07.03.2016 str. Aleea Cito, str. I. Creangă, str. Griviţei, str. T. Grozăvescu

Marți 08.03.2016 str. T. Aman, str. Salcâmilor, str. Gh. Adoc, str. Lenau

Miercuri 09.03.2016 str. Recoltei, str. Bucegi, str. S. Jager, str. N. Bălcescu

Joi 10.03.2016 str. C. Coposu, str. C. Csekonics, str. E. Teodoroiu

Vineri 11.03.2016 str. Rapova, str. Gării, str. E. Gojdu, str. C. Negruzzi

Sâmbătă 12.03.2016 str. Spre Sud (între str. Republicii și Spre Est), str. Bârzava

Săptămâna II  14 – 19.03.2016

Luni 14.03.2016 str. Dr. V. Babeș, str. Lorena

Marți 15.03.2016 str. T. Vladimirescu (între str. Republicii și Spre Est)

Miercuri 16.03.2016 str. Calea Timișorii, str. I. Slavici (între str. Republicii și Spre Est)

Joi 17.03.2016 str. Spre Nord (între str. Republicii și Spre Est), str. Spre Est, str. Drumul Clarii

Vineri 18.03.2016 str. I. Maniu, str. M. Eminescu

Sâmbătă 19.03.2016 str. Ștefan cel Mare, str. E. Bartzer

Săptămâna III  21 – 26.03.2016

Luni 21.03.2016 str. Republicii 

Marți 22.03.2016 str. Spre Sud (între str. Spre Vest și str. Republicii), str. Albinelor, str. Dr. Karl Diel

Miercuri 23.03.2016 str. T. Vladimirescu (între str. Spre Vest și str. Republicii), str. Gh. Doja

Joi 24.03.2016 str. I. Slavici (între str. Spre Vest și str. Republicii), str. L. Rebreanu

Vineri 25.03.2016 str. Spre Nord (între str. Spre Vest și str. Republicii), str. Spre Vest

Sâmbătă 26.03.2016 str. C. Brâncoveanu, str. Timiș

Săptămâna IV  28.03 – 02.04.2016

Luni 28.03.2016 str. A. Iancu, str. P. Jung, str. Cloșca, str. Crișan, str. E. Murgu, str. I. I. De la Brad

Marţi 29.03.2016 str. Mureș, str. Crișana, str. Horia, str. A. Vlahuţă, str. I. Vidu, str. N. Grigorescu, str. 
Prieteniei, str. J. Linster, str. Gh. Lazăr, str. B. P. Hașdeu

Miercuri 30.03.2016 str. V. Alecsandri, str. A. Plopilor, str. C. Porumbescu

Joi 31.03.2016 str. M. Kogălniceanu, str. B. Bartok, str. Carpaţi, str. G. Enescu

Vineri 01.04.2016 str. C. D. Gherea, str. S. Bărnuţiu, str. A. I. Cuza

Sâmbătă 02.04.2016 str. Basarabia, str. M. I. Roată, str. V. Lucaciu

Săptămâna V  04 – 06.04.2016

Luni 04.04.2016 str. C. Mărășești

Marţi 05.04.2016 str. A. Vlaicu, str. V. Ţepeș, str. V. Goldiș, str. Șt. O. Iosif, str. G. Coșbuc, str. C. Kikindei, str. 
Banat

Miercuri 06.04.2016 str. Spre Lenauheim, str. Cânepei, str. P. Sandor, str. C. Moţilor
   

SC PEISAJ HOSTA SRL
Societate de prestări servicii de 
salubritate deținută de Consiliul  
Local Jimbolia, oferă servicii de 

întreținere și amenajare  
spații verzi, transport  

și depozitare deșeuri, moloz, etc.  
Pentru detalii și tarife  

contactați nr. tel. 0256-361.047

TRIPUNESCU LUKAS-JOAN
Nașteri

Cetățenii care doresc să
primească informații de 
actualitate prin serviciul SMS
se pot înregistra trimițând un mesaj text 
(tarif normal) la numărul de telefon 
0741 286 550 care să conțină numele, 
prenumele și adresa exactă

sms
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Căsătorii
PATRULEA DANIEL-IOAN 
cu PAPA RAMONA-ANCA

PAVLOV VASILE-MIHAI
cu HOJDA MIHAELA
ARMENEAN MARIUS

cu BALINT REBECA-IRINA
TRICOLICI VASILE 

cu SABOV ANA
PAUL CRISTIAN 

cu PETROVICI ILONKA-DRAGA

Evidenţa populaţiei
 Februarie 2016

(acte înregistrate în Registrul de stare 
civilă al orașului Jimbolia)


