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Darius Adrian Postelnicu

Sărbători 
luminate!
Cea mai emoţionantă săr-
bătoare a creştinilor, Sfinte-
le Paşti, se apropie cu paşi 
repezi. Ne punem, din nou, 
fireasca întrebare: suntem 
oare pregătiţi pentru a pri-
mi lumina şi pacea acestei 
sărbători? În încrâncena-
tele “bătălii” pe care le-am 
purtat de-a lungul anului, 
mulţi ne-am pierdut răbda-
rea, mulţi am uitat să avem 
încredere în oameni şi mai 
ales, am uitat să fim împre-
ună. Ne este atât de greu să 
clădim ceva trainic împreu-
nă, dar în acelaşi timp atât 
de uşor să demolăm fiecare 
lucru! Dar timpul nu este 
pierdut. Trebuie să ne apro-
piem unii de alţii, iar cre-
dinţa în Dumnezeu ne arată 
calea pe care trebuie să o 
urmăm în viaţă. Eu am spe-
ranţa că aceste sărbători 
vor fi un prilej de reflecţie, o 
ocazie de a ne opri puţin în 
loc şi de a ne hotărî încotro 
vrem să ne îndreptăm paşii, 
împreună.

În încheiere, vă urez să 
petreceţi sărbătorile de 
Paşti cu familia şi prie-
tenii, în linişte şi bucurie. 
Hristos a înviat!

Editorial

În curând, încep lucrările de 
modernizare la piaţa agroali-
mentară din oraş. Reprezen-
tanţii primăriei au făcut toate 
demersurile necesare pentru 
ca toţi comercianţii să îşi poa-
tă desfăşura activitatea în cele 
mai bune condiţii. Administra-
ţia a semnat deja contractul 
pentru  începerea lucrărilor, la 
sfârşitul lunii martie, iar con-
strucţia noii pieţe va dura apro-
ximativ un an. „Perioada de 
contestaţiii s-a epuizat, astfel 
că am putut să semnăm con-
tractul şi, de aici înainte, sun-

tem în linie dreaptă pentru în-
ceperea lucrărilor de demolare, 
contrucţie şi amenajare a unei 
pieţe aşa cum Jimbolia meri-
tă. Investiţia este făcută din 
fonduri proprii, din excedentul 
nostru,datorită căruia am pu-
tut să postăm pe SEAP lucrări 
precum piaţa şi baza sportivă”, 
a spus primarul Darius Pos-
telnicu. Piaţa va fi construită 
din zidărie şi va avea aproxi-
mativ aceaşi suprafaţa ca în 
prezent, adică 800 de metri 
pătraţi. Comerciaţii care vor 
vinde aici vor beneficia şi de 

mobilier nou, climatizare şi 
cameră frigorifică, la nivelul 
cerinţelor legislative în vigoare. 
După începerea lucrărilor de 
reabilitare a pieţei, comerciaţii 
îşi vor putea vinde produsele 
în parcarea de pe strada Ghe-
orghe Doja, între străzile Repu-
blicii şi Avram Iancu. Valoarea 
lucrărilor de construcţie şi re-
amenajare a pieţei agroalimen-
tare se ridică la aproximativ 
1.800.000 de lei, iar şantierul 
propriu-zis este de aşteptat să 
înceapă imediat după sărbăto-
rile pascale.

Piaţa agroalimentară
se modernizează!

Bucuria Învierii Domnului nostru Iisus Hristos şi lumina 

sfântă care a îmbrăcat Sfântul Mormânt în ziua învierii să 

împodobească sufletele tuturor! Hristos a înviat!
Preot Petru Alexa
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Primăria oferă locuri de casă 
pentru tineri, GRATUIT
Veşti bune pentru tinerii din 
Jimbolia. Acestia vor putea 
beneficia, anul acesta, de te-
renuri pentru casă. Primăria 
Jimbolia oferă gratuit par-
cele în suprafaţă de până la 
460 de metri pătraţi, pentru 
tiineri care încă nu au împli-
nit 35 de ani. „În curând vom 
parcela şi vom distribui 49 
de locuri cu suprafeţe cu-
prinse între 400 şi 460 de 
metri pătraţi, în apropiere 
de cimitir, acolo unde până 
acum terenul a fost înscris 
ca fiind agricol. Am reuşit să 

preluăm această lucrare şi 
acum am ajuns în stadiul în 
care documentaţia a fost de-
pusă la Consiliul Judeţean, 
spre avizare”, spune primarul 
Jimboliei, Darius Postelnicu. 
După avizarea documentelor, 
primăria va împărţi parcelele 
conform PUZ-ului avizat. 
Parcelele vor fi apoi oferite 
tinerilor sub 35 de ani, cu ti-
tlu gratuit, pe perioada exis-
tenţei construcţiei. Punerea 
în posesie se va efectua con-
form cu Regulamentul stabi-
lit de primărie. 

Cea de-a noua ediţie a Congresului 
Internaţional de Istoria Presei a avut 
loc între 14 şi 16 aprilie, iar Jimbolia a 
fost gazda unuia dintre evenimentele 
organizate cu această ocazie. Un număr 
important de academicieni, profesori, 
jurnalişti şi scriitori, dar şi reprezentanţi 

de seamă ai culturii româneşti au vizitat 
Muzeul Presei, dar şi Casa Memorială 
Petre Stoica. Cu această ocazie, primarul 
Jimboliei, Darius Postelnicu, a fost distins 
cu o diplomă pentru contribuţia adusă 
la organizarea celui de-al IX-lea Congres 
Naţional de Istoria Presei din România. 

CURS GRATUIT DE 
ASISTENT MATERNAL
Jimbolienii pot să devină asistenţi 
maternali profesionişti. Direcţia 
Generală pentru Protecţia Copilului 
Timiş organizează cursuri gratuite 
de formare profesională. Cei care 
doresc să urmeze aceste cursuri 
trebuie să depună o cerere de 
evaluare fie la registratura  de la 
sediul DGASPC din Timişoara, fie la 
sediul din Lugoj al Direcţiei, până în 
29 aprilie. Pentru mai multe detalii, 
accesaţi site-ul Primăriei Jimbolia, 
www.jimbolia.ro.

JIMBOLIA ARE DOI 
CONSILIERI LOCALI NOI
Consiliul Local Jimbolia s-a reîntregit, 
după demisiile a doi consilieri, în urmă 
cu o lună. Astfel, în locul demisionarilor 
Daniel Gorgan şi Valentin Tinei, au 
fost numiţi doi consilieri locali din 
com ponenta veche a PNL. Costel 
Vasilache şi Marin Todică ocupă, de 
luna aceasta, funcţiile de consilieri 
locali ai Jimboliei.

Congresul Internaţional  
de Istoria Presei 
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Se construiește o nouă 
parcare în Jimbolia 

A început construirea unei noi parcări în 
Jimbolia, între Calea Kikindei şi strada 
George Coşbuc. Timp de cel mult 60 de zile, 
conform contractului, în zonă se va lucra la 
amenajarea unei parcări, dar şi la reabilitarea 
spaţiilor verzi. „Au început lucrările de 
construire a unei parcări şi de amenjare a 
intersecţiei. Toate avizele au fost obţinute, 
iar lucrările sunt estimate să dureze 60 
de zile, dacă nu apar alte probleme”, 
spune primarul Darius Postelnicu. În zona 
intersecţiei străzilor George Coşbuc şi Calea 
Kikindei urmează să fie amenajate şi spaţiile 
verzi. Astfel de lucrări vor avea loc, în viitor, 
pe toate străziile care se intersectează cu 
drumul naţional, unde se va interveni la nivel 
de infrastructură rutieră, dar şi la rigolele de 
pe marginea carosabilului.

An bun pentru investiţii,  în Jimbolia
LOCURI DE JOACĂ NOI

Primăria va monta două noi locuri 
de joacă pentru copii pe strada 
Mărășești, în curtea blocului nr. 39 și 
în Clarii Vii – unde copiii se vor putea 
juca la noul loc de joacă în apropie-
rea Căminului Cultural.

BANI PENTRU  
BISERICILE DIN JIMBOLIA

În ședința ordinară a Consiliului Lo-
cal Jimbolia din data de 12 aprilie s-a 
aprobat alocarea sumei de 75.000 lei 
din bugetul local pentru Parohia Or-
todoxă Română „Bunavestire” Jim-
bolia în vederea schimbării tâmplări-
ei, curățării boltei cupolei centrale și 
executării unui trotuar în jurul biseri-
cii. Și Parohiei Romano-Catolice „Sf. 
Vendelin” Jimbolia i-a fost alocată 
suma de 75.000 lei pentru renovarea 
interiorului bisericii. Pentru ambele 

biserici, sumele alocate vin în com-
pletarea fondurilor proprii.

LUCRĂRI 
LA DRUMURI

În ședința ordinară a Consiliului local 
din 12.04.2016 a fost aprobat proiec-
tul de reabilitare a carosabilului și 
a parcării de pe strada Republicii, 
în zona blocurilor, de la intersecția 
străzii Spre Nord către gară, precum 
și a tronsonului de șosea din centru, 
cuprins între străzile Calea Timișorii 
și Tudor Vladimirescu.
După finalizarea săpăturilor pentru 
montarea rețelei de canalizare din 
centru, a început și reabilitarea și 
refacerea spațiilor verzi și a aleii pi-
etonale din zona statuilor compozi-
torilor.
În perioada următoare se va lucra și 
la refacerea porțiunilor de șosele de-
teriorate din interiorul localității.

EXCURSIE 
LA VIENA

Primăria a organizat şi anul acesta excursia 
elevilor la Viena, o eveniment cu tradiţie, 
care  împlineşte 10 ani. Toţi elevii merituoşi 
care termină cursurile Liceului din Jimbo-
lia anul acesta, au petrecut un week-end în 
capitala Austriei, unde au vizitat cele mai 
importante obiective turistice ale oraşului. 
Transportul, cazarea şi masa au fost asigu-
rate de primărie.

În data de 21 aprilie, firma contrac-
tată de primărie a efectuat lucrări de 
dezinsecție împotriva căpușelor în 
intravilanul localității, pe spațiile ver-
zi, și în zona de agrement a bălților 
din nordul orașului.

SE STROPEŞTE 
PENTRU 
COMBATEREA 
CĂPUŞELOR
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NAȘTERI
 PÎRȚAC DAVID-IOAN

 WEBER RIKARDA

Conducerea Federaţiei Române 
de Lupte, în vizită la Jimbolia

Cultura şi tradiţiile româneşti, 
păstrate vii de jimbolieni 

Sportiva jimboliană Estera Dobre a luptat 
până în ultimul moment pentru calificarea 
la Olimpiada ce va avea loc în această vară, 
la Rio de Janeiro.Chiar înainte de a intra în 
ring pentru un bilet alături de lotul național 
de lupte, sportiva a primit vizita conducerii 
Federației Române de Lupte la ea acasă, în 
Jimbolia Preşedintele Federaţiei, Răzvan 
Pîrcălabu, a ajuns în oraşul nostru, unde 
a participat la o şedinţă  festivă alături de 
primarul Darius Postelnicu si o parte din 
consilierii locali, dar şi de directorul clu-
bului ACS Jimbolia şi de profesorul Cornel 
Dobârcău. Reprezentanţii Federaţiei Româ-
ne de Lupte i-au înmânat primarului mai 
multe diplome, dar şi o medalie. Iar imedi-
at dupa ce şi-au încheiat vizita în Jimbolia, 
preşedintele Federaţiei le-a transmis şi un 
mesaj gazdelor. „Aş vrea să le mulțumesc 
pentru ospitalitate domnului director de 
la ACS Jimbolia, Ioan Ciofiac, şi domnului 

profesor Cornel Dobârcău, care păstrează 
viu spiritul luptelor în această zonă a ţării. 
Sunt convins ca munca lor asiduă și efor-
turile depuse ne vor face pe toți să auzim 
de sportul din Jimbolia. Felicitări! Mi-a făcut 
mare plăcere să-l întâlnesc pe primarul din 
Jimbolia, domnul Darius Postelnicu, dar 
și o parte din membrii Consiliului Local, 
oameni care iubesc sportul și luptele. Va 
mulțumesc pentru felul în care m-aţi pri-
mit!”, a transmis preşedintele Federaţiei 
Române de Lupte, Răzvan Pîrcălabu, după 
vizita la Jimbolia.

Jimbolia a fost reprezentată cu succes la 
două evenimente culturale din Banat. Şi 
anul acesta, de la etapa festivalului concurs 
Lada cu Zestre, desfăşurată la Comloşu 
Mare, nu au lipsit tinerii din oraşul nostru. 
Aceştia au urcat pe scenă şi au interpretat  
piese din Banat, au dansat şi au recitat 
poezii în dulcele grai bănăţean. 
În 10 aprilie, la Muzeul Presei „Sever 
Bocu” a avut loc un alt eveniment cultural, 
unic în zonă, la care au participat zeci de 
jimbolieni. Organizat de Primăria oraşului 
Jimbolia, în parteneriat cu Şcoala „Sfântul 
Sava” din Vrcin, Serbia, evenimentul 
internaţional de  dicat Principesei Mărioara, 
fata Regelui Ferdinand, care a devenit 
Regina Yugoslaviei în urma căsătoriei 

cu Regele Alexandru I, s-a bucurat de 
un real succes. A avut loc o ex poziţie cu 
articole din perioada în care prin ci pesa s-a 
căsătorit cu Regele Alexandru I, după care 
participanţii s-au delectat cu un concert de 
melodii din repertoriul cult sârbesc.

SC PEISAJ HOSTA SRL

-

0256.361.047.

Cetățenii care doresc să 
primească informații de ac-
tualitate 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

CĂSĂTORII
UNGUREAN VLADIMIR-IOAN  

și  ȘTEFI MIHAELA
 MARAN FLORIN-MIHAI  

și  LAZĂR ALINA-DENISA

Dumnezeu să-i odihnească în pace!

CHIRIȚĂ  FLOREA
RĂMNEANȚU  MARIA

PIȚUL  GABRIELA
TODOR  ILEANA
MUSTAȚĂ  ION

FLOREA  STEFAN
SAFTENCU  VIOARA

AGAFIȚEI  CONSTANTIN
MEICI  ELENA

Primăria oraşului Jimbolia 
transmite familiilor îndoliate, sincere 

condoleanţe!
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