
ZIUA PORŢILOR DESCHISE
la noua

Staţie de tratare a apei potabile din Jimbolia
Sunteţi invitaţi sâmbătă, 17 iulie 2010, între orele 8 – 16, pe strada Spre Est nr. 47

(la capătul străzii Victor Babeş) pentru a vizita noul obiectiv.

Dragi jimbolieni,
Rândurile scrise de mine pentru dumneavoastră din această ediţie a Buletinului informativ le voi dedica în primul rând
celei mai noi realizări din oraşul nostru, este vorba de construirea unei staţii moderne şi eficiente de tratare a apei, care
face să putem cu toţii să bem o apă sănătoasă. Dacă acum câţiva ani se rezolva o problemă legată de cantitate de
apă de băut din Jimbolia, acum rezolvăm partea de calitate a apei din oraşul nostru. Inaugurarea oficială a avut loc în
data de 1 iulie. Am sperat că va putea fi prezent la inaugurare şi ministrul Mediului şi Pădurilor, domnul Laszló Borbély,
dar, din păcate, cu o zi înainte de eveniment ne-a anunţat că din cauza inundaţiilor din Moldova nu mai poate veni. A
promis că ne va vizita cu o altă ocazie. Oaspeţii care au fost prezenţi au avut ocazia să vadă o instalaţie ultramodernă,
cu o tehnologie de tratare a apei care se bazează pe folosirea ozonului pentru tratarea apei, ozon care se obţine din
aer. Au fost prezenţi la inaugurare consilieri locali din Jimbolia, vicepreşedinţii Consiliului Judeţean Timiş Avram Cră-
ciunescu şi Liviu Borha, primari din comunele învecinate, o delegaţie de la Primăria Kikinda, Ilie Vlaicu, directorul gen-
eral al firmei Aquatim – operatorul de apă şi canal din Jimbolia, Sorin Maxim, directorul Agenţiei de Dezvoltare
Vest.Pentru ca fiecare cetăţean din Jimbolia să poată afla despre această bijuterie de staţie de tratare a apei pe care
o avem , vă invit sâmbătă, 17 iulie, să veniţi să o vedeţi în cadrul Zilei Porţilor Deschise organizate de Primăria Jim-
bolia şi Aquatim, începând de la ora 8 până la ora 16. Staţia nouă se află la capătul străzii Babeş, puţin mai la dreapta,
pe strada Spre Est nr. 47. Vor sta la dispoziţia dumneavoastră specialişti de la firma constructoare Hydroelectric Sys-
teme, Aquatim şi de la Primărie pentru a vă da lămuriri suplimentare despre staţie, despre calitatea apei, despre cum
s-au obţinut sursele de finanţare.
Un lucru important pentru jimbolieni este că această investiţie nu va duce la creşterea preţului apei. Urmează ca pe
viitor să rezolvăm problema canalizării şi a staţiei de epurare. Pentru aceasta este pornit în cadrul Masterplanului
judeţului Timiş (planul care totalizează planurile localităţilor din judeţ) un proiect în valoare de 15 milioane de euro
care prevede un sistem de canalizare în tot oraşul şi o staţie nouă de epurare a apei uzate. La acest proiect, procen-
tul nostru de cofinanţare va fi de numai 2%.Ca o îndatorire a lunilor următoare trebuie să demarăm proiectarea pen-
tru a elimina apele pluviale din zona Locul Târgului, prin amplasarea de tuburi de drenaj pe străzi, aşa cum am făcut
acum patru ani în zona Futok.
A demarat reabilitarea Casei de Cultură din Jimbolia. Este o lucrare de 3,3 milioane lei noi, finanţată de Compania
Naţională de Investiţii, cofinanţarea noastră fiind de 10%.Din acest motiv Casa de Cultură va fi închisă pe o perioadă
de aproximativ jumătate de an, evenimentele culturale programate pentru acest an fiind redirecţionate către alte locaţii
culturale din oraş.
În zilele următoare se va finaliza reabilitarea Căminului de Bătrâni din Jimbolia, investiţie despre care vă vom informa
detaliat în Buletinul informativ al lunii viitoare.
În zilele de 10 şi 11 iulie, la sala de sport Wiesenmayer au avut loc două meciuri de handbal internaţional între
reprezentativele de tineret ale României şi Serbiei (băieţi până la 20 de ani). Au fost două meciuri de înaltă calitate,
cu următoarele rezultate:primul, 35-35, iar al doilea 27-25 pentru echipa Serbiei.
Vă aştept sâmbătă la Staţia de tratare a apei.
La revedere!

Primarul oraşului Jimbolia
Kaba Gábor



Inaugurarea Staţiei de tratare a apei potabile din Jimbolia
În data de 01 iulie 2010 a fost pusă oficial în funcţiune noua staţie de tratare a apei din Jimbolia, strada Spre
Est, numărul 47.
Beneficiarul staţiei de tratare este Consiliul Local Jimbolia care pentru construcţia acesteia a obţinut o fi-
nanţare nerambursabilă prin programul PHARE 2006 - PROGRAMUL DE COEZIUNE ECONOMICÃ ŞI SO-
CIALÃ, „Schema de investiţii pentru sprijinirea iniţiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de mediu”
(Schema de granturi: Investiţii publice în sectoarele de mediu).
Valoarea investiţiei se ridică la aproximativ 2,1 milioane Euro, din care Consiliul Local a cofinanţat 1,1 mil-
ioane Euro. După expirarea perioadei de testare tehnologică, Aquatim, în calitate de operator regional al ser-
viciilor de alimentare cu apă şi de canalizare, va prelua exploatarea acesteia.
Noua staţie de tratare a apei va furniza non-stop apă potabilă de calitate locuitorilor oraşului Jimbolia.
Tehnologia de tratare aplicată cuprinde ozonizarea, filtrarea şi clorinarea apei. Această tehnologie a fost
aleasă datorită caracteristicilor fizico-chimice ale resurselor de apă din Jimbolia. Ozonul este cel mai puter-
nic oxidant utilizat în tratarea apei şi are avantajul că nu generează produşi secundari. Însă, pentru a asigura
dezinfecţia apei până la ultimul consumator, este necesară adăugarea unei doze de clor în apa potabilă dis-
tribuită, conform normelor legale. Un plus de siguranţă în exploatarea staţiei îl aduce şi faptul că toate in-
stalaţiile sunt confecţionate din oţel inoxidabil, inclusiv rezervoarele de înmagazinare a apei potabile.
Beneficiile în urma implementării proiectului sunt următoarele:
- Asigurarea unui necesar de apă corespunzător cerinţelor actuale şi de perspectivă pentru nevoile
gospodăreşti şi publice ale locuitorilor din oraşul Jimbolia;
- Asigurarea unei calităţi corespunzătoare de apă potabilă;
- Asigurarea rezervei de apă pentru stingerea şi combaterea incendiilor;
- Asigurarea presiunii de serviciu la toate punctele de consum;
- Asigurarea continuităţii alimentării cu apă a consumatorilor.
- Reducerea riscurilor pentru sănătate;
- Asigurarea unei calităţi bune a apei şi protecţia împotriva substanţelor nutritive de origine agricolă;
- Crearea de noi locuri de muncă;
- Accesul la reţeaua publică de alimentare cu apă pentru toată populaţia oraşului Jimbolia;
- Îmbunătăţirea condiţiilor de mediu;
- Dezvoltarea infrastructurii urbane;
- Creşterea investiţiilor în localitate;
- Creşterea veniturilor la bugetul local;
- Creşterea atractivităţii zonei pentru realizarea de zone rezidenţiale.

Caravana recoltei
Camera de Comerţ, Industrie şi Agricultură Timişoara în colaborare cu Federaţia Naţională a Pro-
ducătorilor Agricoli din România, Primăria Oraşului Jimbolia şi Asociaţia de Cooperare Agricolă
Voivodina din Serbia au organizat marţi, 6 iulie, prima ediţie a unui eveniment transfrontalier care marchează
simbolic începutul recoltei sub genericul „Caravana Recoltei”.
Experţi şi agricultori au evaluat producţia de grâu din acest an din punct de vedere al calităţii şi al cantităţii,
oferind informaţii despre producţia preconizată pentru anul 2010, nivelul preţurilor etc.
“Caravana Recoltei” a început în prima parte a zilei la Cooperativa Itebej din Vojvodina, pe o suprafaţă de

teren în apropierea graniţei cu România şi a continuat pe o parcelă din apropierea oraşului Jimbolia.
Au avut loc demonstraţii de recoltare şi încărcare a grâului, concursul combinelor şi utilajelor de arat.
Au fost invitaţi să participe reprezentanţi ai administraţiei publice centrale şi locale, specialişti, cadre uni-

versitare, firme de profil, asociaţii agricole, fermieri din ambele ţări.

Vizita Comitetului Strategic al SUMIDA Group - Tokyo la Jimbolia

În data de 30 iunie 2010 Comitetul Strategic al SUMIDA Group - Tokyo a vizitat locaţia de producţie
SUMIDA din Jimbolia, ocazie cu care a avut loc şi o întâlnire cu reprezentanţii autorităţilor locale.



Ajutoare umanitare donate de populaţie şi agenţi economici

La nivelul Primăriei Oraşului Jimbolia s-a constituit un centru pentru primirea şi distribuirea ajutoarelor
umanitare donate de populaţie şi agenţi economici pentru persoanele afectate de inundaţii, respectiv ali-
mente nealterabile, pături, saltele, haine şi încălţăminte noi.

Primirea ajutoarelor se face zilnic între orele 9 - 12 la sediul Şcolii Generale de pe strada Lorena, nr.
33. Persoana de contact este domnul Patrolea Mihai Daniel.

RETIM ridică doar deşeurile menajere
Declaraţi numărul de persoane dacă vreţi să nu mai aveţi gunoaie pe lângă pubele

Salubrizarea menajeră a oraşului Jimbolia este asigurată de SC RETIM Ecologic Service SA Timişoara, un
operator cu experienţă. Curăţenia oraşului înseamnă însă şi responsabilitate din partea cetăţenilor. Conform
contractului de atribuire a serviciului de salubritate din Jimbolia, operatorul trebuie să ridice deşeurile mena-
jere de la toţi locuitorii.
În categoria deşeurilor menajere nu intră şi deşeurile rezultate în urma lucrărilor de construcţii şi amenajări
interioare, sau deşeurile vegetale rezultate ca urmare a curăţării grădinilor şi spaţiilor verzi din zona clădirilor.
În ultima perioadă am constatat o creştere semnificativă a cazurilor în care, pe lângă deşeurile din pubelele
pe care cetăţenii le-au primit în comodat, se găsesc tot mai mulţi saci, cutii sau alte tipuri de recipiente cu
deşeuri, inclusiv cu moloz.
Cauza principală a insuficienţei capacităţilor de colectare în pubele este nedeclararea corectă a numărului
de persoane în contract, fapt ce determină şi un calcul incorect al necesarului din acest punct de vedere. Prin
contractul încheiat de cetăţeni, aceştia trebuie să anunţe lunar orice modificare privind numărul de persoane
care domiciliază la o adresă contractată şi cărora li se prestează serviciul, indiferent dacă numărul benefi-
ciarilor creşte sau scade. De aceea jimbolienii sunt invitaţi să declare numărul exact de persoane pentru a li
se putea distribui un număr corect de pubele. În acest fel ei nu vor mai fi nevoiţi să-şi depună deşeurile pe
lângă pubele, fapt care crează un aspect neplăcut şi, totodată, produce dificultăţi operatorului în procesul de
colectare. De asemenea, respectivele recipiente atipice (saci, cutii, butoaie, etc.) crează premisele împrăştierii
deşeurilor pe domeniul public, fie de vânt, fie de către oameni, fie de animale.
În concluzie, cetăţenii trebuie să ştie că nu orice tip de deşeuri se colectează de către autospeciala RETIM.

SC RETIM Ecologic Service SA Timişoara

Planul Integrat de Dezvoltare Urbană (P.I.D.U.)

Primăria Jimbolia a depus spre finanţare europeană nerambursabilă, în cursul anului 2009 , Planul Integrat
de Dezvoltare Urbană cu titlul „Dezvoltarea şi modernizarea spaţiilor publice urbane din oraşul Jimbolia”.
Recent am fost anunţaţi că P.I.D.U. a fost inclus pentru finanţare de către Ministerul Dezvoltării Regionale şi
Turismului în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1.Împreună cu P.I.D.U. au
fost depuse două Cereri de finanţare (proiecte) individuale: „Modernizare străzi, înfiinţare piste pentru bici-
clete şi modernizare iluminat public în oraşul Jimbolia”, în valoare totală : 25.370.207,50 lei şi „Achiziţionarea
şi instalarea de echipamente de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii în oraşul
de frontieră Jimbolia”, în valoare totală: 3.453.710,64 lei. În prezent se lucrează la întocmirea proiectelor
tehnice ale tuturor componentelor celor două cereri de finanţare care vor trece în ultima etapă a procesului
de evaluare şi selecţie dinaintea semnării contractului de acordare a finanţării nerambursabile.

Concret, ce obiective îşi propun cele două proiecte? Prin implementarea primului dintre ele se vor re-
aliza următoarele:
a.Modernizarea a 11.250 m de străzi din Jimbolia (B.P. Haşdeu, Spre Vest, Spre Nord, Spre Est, Spre Sud,
Republicii, T. Vladimirescu, Gh. Doja, Lorena, K. Diel, Timiş, A. Iancu, G. Enescu)
b.Construirea de piste de biciclete, în lungime de 14.720 m ( pe străzile Moţilor, Ştefan cel mare, Calea Tim-
işorii, Republicii, Contele Csekonics, T. Vladimirescu, Spre Vest, Spre Nord, Spre Est, Spre Sud, Lorena, K.
Diel, Mărăşeşti, G. Enescu)
c.Modernizarea sistemului de iluminat public din Jimbolia: modernizarea a 1270 de puncte luminoase,
montarea a 12 puncte de aprindere, montarea reţelei electrice de iluminat pe 68 de stâlpi noi, montarea de
echipament de informare şi comunicare pentru accesul larg al cetăţenilor la informaţii.
Al doilea proiect îşi propune instalarea de sisteme de supraveghere video în zonele vulnerabile ale oraşului:
peste 100 de camere video vor monitoriza şi înregistra 24/24 ore obiective şi zone publice.



Coordonator: Marian Rotaru
Tehnoredactare: Daniel Gorgan
Tipar: Centrul Informaţional PAPI - Jimbolia

PRIMĂRIA JIMBOLIA
se găseşte pe

INTERNET
www.jimbolia.ro

e-mail: secretariat@jimbolia.ro
primar@jimbolia.ro

ÎN ATENŢIA CONTRIBUABILILOR
În conformitate cu noile modificări aduse Legii nr. 571/2003, privind Codul Fiscal, respectiv OUG nr.
59/30.06.2010, începând cu data de 01.07.2010, persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe
clădiri datorează un impozit majorat, după cum urmează:
a) cu 65% pentru prima clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
b) cu 150% pentru a doua clădire în afara celei de la adresa de domiciliu;
c) cu 300% pentru a treia clădire şi următoarele în afara celei de la adresa de domiciliu.
Modelul declaraţiei speciale de impunere pentru proprietarii cu mai multe locuinţe va cel prevăzut prin norme
metodologice aprobate prin hotărâre de Guvern, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezen-
tei ordonanţe.
În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcţie
de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulţirea fiecărei grupe de 200 cm3 sau fracţiune din aceasta cu
suma corespunzătoare din tabelul următor:

Pentru anul fiscal 2010, termenul de plată a diferenţelor de impozit rezultate în urma aplicării prevederilor
prezentei ordonanţe de urgenţă este 31 decembrie 2010. Persoanele fizice care achită integral până la data
de 30 septembrie 2010 impozitele recalculate în urma aplicării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă,
pentru diferenţele rezultate, beneficiază de bonificaţia stabilită de 10%.
În atenţia persoanelor care închiriază, concesionează sau primesc în folosinţă teren din proprietatea
publică sau privată a statului ori unităţilor administrativ-teritoriale.
În conformitate cu prevederile art. 256, alin (3) din Legea 571/2003 modificată şi republicată, pentru terenurile
proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date
în administrare ori în folosinţă, se stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor,
locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe
teren.
Contribuabilii vor anexa la declaraţia fiscală, în fotocopie semnată pentru conformitate cu originalul , actul
privind concesionarea, închirierea, darea în administrare sau în folosinţă a imobilului respectiv. În stuaţia în
care în act nu sunt înscrise suprafaţa terenului, categoria de folosinţă şi suprafaţa construită la sol a clădirilor,
acolo unde sunt amplasate clădiri, la act se anexează, în mod obligatoriu, un certificat emis de către persoana
juridică care a transmis aceste date, prin care se confirmă realitatea menţiunilor respective.

Mijloace de transport cu tracţiune mecanică Lei/200 cm3 sau fracţiune din
aceasta

Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu cap. cilindrică de până
la 1.600 cm3 inclusiv

8

Autoturisme cu capacitate cil. între 1.601cm3 şi 2000 cm3 inclusiv 18

Autoturisme cu capacitatea cil. între 2.001cm3 şi 2.600 cm3 inclusiv 72

Autoturisme cu capacitatea cil. între 2.601cm3 şi 3.000 cm3 inclusiv 144

Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste 3.001 cm3 290

Autobuze, autocare, microbuze 24
Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masă totală max. autoriz. de
până la 12 tone

30

Tractoare înmatriculate 18


