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Primãria Jimbolia

Dragi jimbolieni,
În acest ultim Buletin Informa-

tiv al anului 2011 vreau să vă infor-
mez despre ce s-a întâmplat în ul-
tima vreme în Jimbolia, ce investiţii 
au fost finalizate, câte au fost porni-
te, care sunt în faza licitaţiilor şi care 
vor porni în viitorul apropiat, precum 
şi despre activităţile culturale din 
luna decembrie.

Am terminat asfaltarea străzii Ion 
Vidu, investiţie pentru care am pri-
mit un sprijin financiar important din 
partea Consiliului Judeţean Timiş.

S-a realizat o investiţie în valoa-
re de 291.544 euro constând dintr-o 
seră de 1800 metri pătraţi, în incinta 
Spitalului Dr. Karl Diel din Jimbo-
lia, care va produce legume pentru 
centrele sociale ale oraşului nostru 
(Spital, Căminul pentru Persoane 
Vârstnice, Căminul pentru copii cu 
dizabilităţi). Această investiţie a fost 
finanţată din Programul  transfron-
talier Ungaria- România 2007-2013 
(fonduri europene, fonduri guverna-
mentale şi cofinanţare de la bugetul 
local). 

Tot la spital, din fonduri ale Mi-
nisterului Sănătăţii, s-au putut efec-
tua reparaţii capitale şi extinderi la 
pavilionul de Chirurgie şi Obstetri-
că-Ginecologie în valoarea de 600 
000 lei şi s-a dotat secţia de Chirur-
gie cu aparatură pentru intervenţii 
laparoscopice, masă chirurgicală 
radiotransparentă şi lămpi scialitice 
în valoate totală de 238.000 lei. În 
luna noiembrie 2011 s-au realizat în 
spitalul din Jimbolia primele două 
intervenţii laparoscopice cu aceste 
aparate.

Am finalizat, tot în cadrul Pro-
gramului  transfrontalier Ungaria- 
România 2007-2013, proiectul CB 
Media prin care am dotat cu apara-
tură sudioul local de televiziune 
care va porni în data de 3 decem-
brie 2011.

Studioul va emite săptămânal 
două ore pe canalul Pro 7 al dis-
tribuitorului de programe pe cablu 
UPC, sâmbăta între orele 1900 şi 
2100, cu redifuzare duminica între 
orele 1500 şi 1700. La cererea jim-
bolienilor plecaţi în străinătate am 
hotărât difuzarea materialelor rea-

lizate şi pe internet, pe pagina de 
Facebook a Televiziunii Jimbolia şi 
pe site-ul www.jimbolia.ro. În prime-
le trei săptămâni vom transmite cele 
şase filme documentare de câte o 
oră care au fost realizate de echipa 
Televiziunii locale Jimbolia în cadrul 
proiectului de înfiinţare a postului lo-
cal de televiziune. Cele şase filme 
vor trata următoarele teme: Petre 
Stoica şi Muzeul presei, Istoria spor-
tului din Jimbolia, Festivalul O, Brad 
Frumos!, Dr. Diel şi spitalul care-i 
poartă numele, Etniile din Jimbolia 
şi un documentar de prezentare a 
Jimboliei. În următoarele şase săp-
tămâni vom transmite cele 12 filme 
documentare ale partenerilor noş-
tri din proiect, Televiziunea Mako 
şi Televiziunea Sânnicolau Mare. 
Începând din februarie 2012 vom 
trece la programul normal, prezen-
tând ştiri locale, activităţile culturale 
ale oraşului, activităţi din centrele 
sociale, diferite instituţii, muzee din 
oraş, asociaţii, talk show-uri pe di-
ferite teme.

Minunatele nopţi ale 
Crăciunului, colindelor 
şi datinilor strămoşeşti 
să vă găsească la ceas 

de bucurie alături de 
oaspeţii cei dragi. 

Vă doresc tot binele, 
gândurile bune şi 

curate să vă însoţească 
pretutindeni, fericirea şi 

succesul să vă fie mereu 
alături!

Viceprimar 
Boldor Augustin
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În luna decembrie se termină 
construirea unei baze sportive în 
Clarii Vii.

Sunt demarate de curând două 
investiţii, una fiind împădurirea a 
22,4 hectare de teren în zona sudică 
a oraşului, lângă sediul firmei Abel-
da şi în spatele parcului de lângă 
ştrandul termal. Această investiţie 
este finanţată din Programul IPA de 
cooperare transfrontalieră Româ-
nia-Republica Serbia 2007-2013.

O altă investiţie începută este 
reabilitarea, extinderea şi dotarea 
Centrului de zi ”Nu Mă Uita”, finan-
ţată tot din fonduri eropene, prin 
Programul Operaţional Regional .

Suntem în faza derulării licita-
ţiilor pentru Reabilitarea, Moderni-
zarea şi Echiparea Ambulatoriului 
(Policlinicii), pentru împădurirea a 
47 de hectare de teren în zona că-
tre vamă şi pentru Realizarea unei 
staţii de epurare, din nou prin fon-
duri europene, guvernamentale şi 
cofinanţare.

La începutul anului viitor se 
porneşte licitaţia pentru realizarea 
sistemului de canalizare pe toată 
suprafaţa oraşului. Această inves-
tiţie,  împreună cu cea a staţiei de 
epurare a apei, pentru care avem 
semnate contractele de finanţare, 
sunt în valoare de 17,8 milioane de 
euro şi sunt finanţate de  Ministerul 
Mediului.

***
Vă invit să participaţi în data de 1 

decembrie la ora 1100 la primărie  în 
sala de Consiliu, la şedinţa festivă a 
Consiliului Local, unde vom sărbă-
tori Ziua Naţională a României. Cu 
această ocazie vom acorda diplo-
mele concursului Cea mai frumoa-
să casă, diplomele obţinute la con-
cursul Lada cu zestre, vom acorda 
diferite premii acelor jimbolieni care 

în decursul anului 2011 au avut re-
zultate deosebite, se vor depune 
coroane de flori.

Un fenomen deosebit al ultime-
lor luni este prestaţia minunată a ti-
nerei jimbolience, Irina Florea, care 
are un parcurs foarte frumos în ca-
drul concursului naţional X Factor. 
Cei care au participat în vara lui 
2011 la festivalul jimbolian Juvenis 
Jimborock, sau au fost în Casa de 
Cultură la deschiderea Zilelor Jim-
boliene au putut de atunci să se 
bucure de vocea deosebită a Irinei. 
Să o susţinem pe jimbolianca noas-
tră la concursul X Factor. În măsura 
posibilităţilor, să ne arătăm simpatia 
faţă de Irina Florea, printr-un sms la 
numărul 1313 cu textul IRINA (1,24 
Euro, TVA inclus)!  Irina, Jimbolia te 
susţine!!!

Primăria Oraşului Jimbolia vă in-
vită sâmbătă 3 decembrie 2011 ora 
1800 la Casa de Cultură la concertul 
susţinut de Corul Dăscăliţelor din Li-

ebling, Corul Floris din Jimbolia, Or-
chestra de suflători din Csánadpa-
lota, cu participarea extraordinară a 
lui Dumitru Fărcaş în cadrul festiva-
lului  O, brad frumos! Intrarea este 
gratuită.

Nu uitaţi!  În 3 decembrie Du-
mitru Fărcaş va fi la Jimbolia!

În 20 decembrie, deja în mod tra-
diţional, vom organiza Sărbătoarea 
de Ignat la centrul expoziţional Expo 
Ripensis. 

În noaptea de Revelion, la cum-
păna dintre ani,  vă invit să ieşiţi să 
încununaţi bucuria trecerii în noul 
an în zona statuii Sfântului Florian, 
de unde se va lansa o salbă de fo-
curi de artificii.

Vă doresc Sărbători liniştite, 
Crăciun fericit şi Un An Nou 2012 
plin de bucurii, împliniri, sănătate şi 
noroc!   

Kaba Gábor, 
primarul Oraşului Jimbolia

Acţiune de 
populAre cu  
1,5 t de peşte  
Amur (mArele 
cosAş) în două 
bălţi din JimboliA



3 Noiembrie 2011Buletin Informativ

Cel mai bun primar de oraş din re-
giunea de Vest a României, în opin-
ia juriului din cadrul celei de-a IV-a 
ediţii a Forumului Administraţiei 
Româneşti, desfăşurat în perioada 
28 septembrie -1 octombrie 2011 
la Rin Grand Hotel din Bucureşti, 
este primarul oraşului Jimbolia, 
Kaba Gábor. Premiul a fost acordat 
în cadrul Galei Administraţiei Lo-
cale la Înălţime, eveniment ce s-a 
desfăşurat vineri, 30 septembrie şi 
care a reunit în capitală aproximativ 
400 de primari de comune, oraşe, 
municipii sau municipii reşedinţă de 
judeţ şi alţi 200 de invitaţi,  printre 
care directori de spitale, funcţionari 
publici şi directori de instituţii decon-
centrate.

Potrivit declaraţiei redacto-
rul şef al Revistei Române de 
Administraţie Publică Locală, 
Ionuţ Iuria, membrii juriului  au 

nominalizat câştigătorii în funcţie 
de mai multe criterii de evaluare 
a activităţii personale şi a proiect-
elor instituţiei pe care o reprezintă :  
inovaţie, apetit pentru dezvoltare şi 
aprecierea din partea mass-media 
sau a structurilor asociative. Din ju-
riu au făcut parte atât redactorul şef 
al revistei cât şi coordonatorul Cen-
trului de Excelenţă pentru Dez-
voltare Durabilă, Ilie Brie, şi alte 
personalităţi din structuri asociative 
ale municipiilor, oraşelor şi comune-
lor din România.

Gala Administraţia Locală la 
Înălţime s-a aflat la prima ediţie 
şi a fost organizată, alături de alte 
evenimente, sub oblăduirea Re-
vistei Române de Administraţie 
Publică Locală.  La eveniment au 
fost premiaţi mai întâi primarii ce-
lor mai bune comune din toate re-

giunile ţării, după care s-a trecut la 
premierea primarilor de oraşe, pe 
regiuni. În Regiunea Vest, locul al  
III-lea a fost adjudecat de primarul 
oraşului  Nădlac, ( judeţul Arad), 
Ciceac Vasile, locul al II-lea de pri-
marul oraşului Haţeg (judeţul  Hune-
doara), Nicolae Timiş, iar trofeul şi 
premiul locului I au fost acordate 
primarului Jimboliei, Kaba Gábor.

Totodată, sub aceeaşi or-
ganizare, jurnalişti din presa locală 
care au încheiate parteneriate 
media cu Revista Română de 
Administraţie Publică Locală au 
avut parte de o şcoală de toamnă, 
în cadrul căreia au interacţionat cu 
reprezentanţii administraţiei, eveni-
ment la care au participat şi doi tin-
eri jimbolieni de la Studioul local de 
televiziune Jimbolia, care este în 
curs de constituire.

primArul KAbA Gábor, premiAt lA 
“oscArurile” AdministrAţiei publice locAle

l Titlul obţinut: “Cel mai bun primar de oraş din Regiunea Vest”

să o susţinem pe JimboliAncA 
noAstră lA concursul X FActor

Jimbolianca Irina Florea aduce cinste oraşului. 
Vă îndemnăm, pe cei născuţi jimbolieni şi pe cei ajunşi 

jimbolieni prin adopţie, să ne materializăm simpatia faţă 
de Irina Florea, în măsura posibilităţilor,  printr-un sms la 
numarul 1313 cu textul IRINA (1,24 Euro, TVA inclus) sau 
printr-un apel telefonic la numărul 0900-901.902 (1,24 
Euro, TVA inclus), până când postul organizator al con-
cursului X Factor anunţă oprirea posibilităţii de a mai vota!

Irina, Jimbolia te susţine !!!
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Pe 27 octombrie, la hotelul Piatra Mare din Poiana 
Braşov a avut loc cea de-a VII-a ediţie a Galei «Premi-
ile de excelenţă Administratie.ro», eveniment orga-
nizat de Portalul www.Administratie.ro, Agenţia OSC şi 
Primăria Municipiului Braşov. 

Acest eveniment, dedicat în exclusivitate adminis-
traţiei publice din România, specialiştilor, autorităţilor şi 
profesioniştilor din domeniu, şi-a propus să scoată în 
evidenţă eforturile care se fac pentru dezvoltarea siste-
mului administraţiei publice din România, să premieze 
iniţiativele pozitive ale specialiştilor din administraţie şi 
proiectele importante pe care reprezentanţii administra-
ţiei locale şi centrale le-au susţinut. 

«Premiile de excelenţă Administratie.ro» au reunit 
la Poiana Braşov peste 150 de participanţi, membri 
ai administraţiei publice centrale, reprezentanţi ai ad-
ministraţiei publice locale la nivel naţional, membri ai 
asociaţiilor profesionale şi alte instituţii publice a căror 
activitate este legată de cea a administraţiei publice lo-
cale, precum şi reprezentanţi ai mediului de afaceri.

Gala «Premiile de excelenţă Adminis-
tratie.ro» a fost precedată de Seminarul 
cu tema «Management modern în admi-
nistraţie». 

În cadrul seminarului s-au acordat o 
serie de premii reprezentanţilor adminis-
traţiei publice, pentru performanţe de vârf 
în domeniul managementului din admi-
nistraţie, după cum urmează: Primăria 
Oraşului Jimbolia, Primăria Municipiului 
Râmnicu Vâlcea; Primăria Municipiului 
Satu Mare; Primăria Municipiului Vatra 
Dornei; Primăria Municipiului Oneşti; Pri-
măria Municipiului Sighetu Marmaţiei; Pri-
măria Municipiului Drobeta Turnu Seve-
rin; Primăria Municipiului Tecuci; Primăria 
Municipiului Vulcan; Primăria Municipiului 
Orăştie; Consiliul Judeţean Teleorman; 
Consiliul Judeţean Buzău; Primăria Ora-
şului Bicaz; Primăria Oraşului Valea lui 

Mihai; Daniel Vinca - purtătorul de cuvânt al Consiliului 
Judeţean Neamţ; Compania Philips România. 

În cadrul Galei «Premiile de excelenţă Administratie.
ro» 2011 organizatorii au înmânat diplome şi premii re-
prezentanţilor administraţiei publice care au înregistrat 
cele mai remarcabile rezultate în acest an.

 primăria Jimbolia premiată la Gala 
“premiile de excelenţă Administratie.ro” 

1 decembrie – Ziua naţională 
a româniei la Jimbolia

Cu prilejul Zilei Naţionale a României, Primăria 
Jimbolia organizează în data de 1 Decembrie o şe-
dinţă festivă, cu începere de la ora 11, în Sala de 
Consiliu. Cu acest prilej vor avea loc decernarea 
premiilor pentru concursul anual „Cea mai frumoasă 
casă” şi a premiilor Clubului Rotary din Jimbolia, 
urmate de depuneri de flori la monumentul eroilor 
din faţa primăriei şi apoi, de la ora 12, deschiderea 
expoziţiei de pictură, TRANZIT,  a studenţilor Fa-
cultăţii de Arte şi Design a Universităţii de vest din 
Timişoara, găzduită de Muzeul Stefan Jäger din 
Jimbolia. 
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Oraşul Jimbolia este câştigă-
torul unui proiect finanţat de că-
tre Programul Operaţional Re-
gional 2007-2013, Axa 3.1, cu 
titlul Reabilitarea, modernizarea, 
echiparea ambulatoriului inte-
grat de specialitate al Spitalului 
orăşenesc dr. Karl Diel din Jim-
bolia.

Prin acest proiect se urmăreşte 
îmbunătăţirea calităţii infrastructurii 
serviciilor de asistenţă medicală, 
mai exact reabilitarea şi echiparea 
ambulatoriului din Jimbolia (Policli-
nica din centrul oraşului), în scopul 
eficientizării serviciilor de sănătate 
oferite populaţiei, îmbunătăţirii 
calităţii şi ridicării acestor ser-
vicii la standardele europene, cu 

implicaţii pozitive asupra gradului 
de sănătate al populaţiei din zonă.

Principalele activităţi prevăzute 
de către proiect sunt:

– lucrări de intervenţii la 
clădirea ambulatoriului: demolări 
parţiale, înlocuirea instalaţiei elec-
trice, dotare instalaţii electrice 
speciale (instalaţii antiincendiu, 
antiefracţie şi TVCI), instalaţii sani-
tare, instalaţii încălzire;

– dotări de specialitate: aparate 
şi instrumentar medical pentru 
toate cabinetele de specialitate ale 
ambulatorului (policlinicii); mobilier 
specific: dulapuri de medicamente, 
dulapuri de documente, dulapuri 
fişier, banchete.

Toate aceste lucrări şi dotări 

sunt menite să îmbunătăţească 
semnificativ procesul de diagnosti-
care, pacienţii nu vor mai fi nevoiţi 
să se deplaseze în alte unităţi san-
itare, pentru că vor beneficia de 
servicii medicale complete şi per-
formante, acordate în spatii primi-
toare, moderne.

Proiectul se desfăşoară timp 
de 15 luni, în perioada iulie 2011 
- septembrie 2012, iar oraşul Jim-
bolia beneficiază de un buget 
total de 4.970.456,98 lei pen-
tru implementarea proiectului, din 
care 3.920.036,00 lei asistenţă 
financiară nerambursabilă din par-
tea Uniunii Europene şi a Guver-
nului României şi 88.666,00 lei  
contribuţia proprie în proiect.

proiect cu finanţare europeană pentru 
reabilitarea, modernizarea, echiparea 

ambulatoriului integrat de specialitate al 
spitalului orăşenesc dr. Karl diel din Jimbolia
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Prin Hotărârea Consiliului Local Jimbolia nr. 215/24.
XI.2011 au fost acordate diplomele şi plachetele pen-
tru cele mai frumoase case din Jimbolia din anul 2011. 
Propunerile de premiere au fost făcute de o comisie 
a Consiliului Local compusă din cinci membrii, care, 
conform Regulamentului de concurs, au observat mai 
multe gospodării din oraş. Criteriile de notare au fost: 
întreţinerea în bună stare a locuinţelor (structură, fini-
saje); întreţinerea spaţiilor verzi şi florale în exteriorul 
locuinţei şi în curte; zugraveli faţade; întreţinerea ordinii  
în gospodărie şi pe domeniul public din faţa locuinţei; 
întreţinerea pomilor fructiferi şi a viţei de vie (după caz).

Premiile acordate: Locul I - Arsinte Ion, str. Iuliu Ma-
niu, 13/a; Locul al II-lea - Boicu Maria şi Boicu Rodica, 
str. Iuliu Maniu, 8; Locul al III-lea - Cîrlig Vasile şi Ilie 
Pele Virgil – str. Ioan Slavici, 79.

Imagini cu casele premiate pot fi văzute pe site-ul 
Primăriei: www.jimbolia.ro

Comunicat de presă
Consiliul Local al Oraşului Jimbolia anunţă demararea proiectului cu titlul  

REABILITAREA, EXTINDEREA ŞI ECHIPAREA CENTRULUI DE ZI PENTRU COPII CU DIZABILITĂŢI 
“NU MĂ UITA” DIN JIMBOLIA

1. Număr de referinţă – 14708
2. Data publicării comunicatului – 30.05.2011
3. Programul – PROGRAMUL OPERAŢIONAL REGIONAL 2007-2013
4. Autoritatea de management – MINISTERUL DEZVOLTĂRII REGIONALE ŞI TURISMULUI
5. Alte informaţii – Proiectul “Reabilitarea, extinderea şi echiparea centrului de zi pentru copii cu 

dizabilităţi “Nu mă uita” din Jimbolia prevede reabilitarea Centrului de zi “Nu mă uita” din Jimbolia, 
precum şi dotarea acestuia cu echipamente necesare creşterii confortului copiilor din centru.
Valoarea totala a proiectului este de 3.647.322,69 lei, din care 2.855.826,28 lei asistenţă financiară 
nerambursabilă solicitată.
Note: Informaţii suplimentare despre acest proiect se pot obţine de la următoarea persoană:

 Marian Rotaru - Şef Serviciu Administraţie publică, Integrare Europeană, Relaţii internaţionale 
şi Relaţii publice
Tel.: 0256 - 360 770
Luni – Joi: 08.00-16.00
Vineri: 08.00-13.30

“Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu 
poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României”

concursul „cea mai frumoasă casă”, ediţia, 2011
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Începând cu anul 2006, grupuri 
de tineri  jimbolieni participă anual la 
proiectul cu titlul Întâlnirea Europea-
nă a Tinerilor,  care are ca parteneri 
localităţile TREBUR din Germania, 
VERNEUIL SUR AVRE din Franţa şi 
JIMBOLIA. 

Iniţiativa organizării Întâlnirilor 
Europene ale Tinerilor a aparţinut 
Casei Tineretului şi a Culturii din 
localitatea Verneuil sur Avre din Nor-
mandia, Franţa, care a găzduit în 
anul 2006 prima ediţie, la care a in-
vitat tineri din Jimbolia  şi din Germa-
nia. Responsabili din localităţile parti-
cipante la proiect s-au angajat atunci 
să organizeze, la rândul lor, aseme-
nea întâlniri. Jimbolia  a fost pentru 
prima dată gazdă a acestei activităţi 
în anul 2007 şi apoi în anul 2010. 
Principalele obiective stabilite la pri-
ma ediţie din Franţa s-au păstrat pe 
parcursul celor şase întâlniri anuale: 
lărgirea orizontului tinerilor, promo-
varea cetăţeniei europene, militarea 
pentru pace, solidaritate şi diversi-
tate culturală, schimb de practici şi 
dobândirea de noi competenţe. 

Până în prezent au avut loc două 
ediţii complete ale acestor întâlniri de 
tineret, fiecare organizaţie din cele trei 
ţări participante la proiect fiind gazdă 
şi organizator de câte două ori. La 
cele şase întâlniri de tineret au par-
ticipat aproape 100 de tineri români. 
Proiectul desfăşurat de Asociaţia 
Tinerilor din Jimbolia a beneficiat, 

pentru cele două sejururi organizate 
la Jimbolia,  de sprijin financiar din 
partea Autorităţii Naţionale pentru 
Sport şi Tineret din România şi al 
Consiliului Local Jimbolia.

La finalul celor două ediţii, parte-
nerul francez, iniţiatorul proiectului, a 
invitat delegaţii din Jimbolia şi din Tre-
bur – Germania, în perioada 19-21 
noiembrie,  la un seminar de bilanţ. 
Delegaţiei jimboliene, compusă 
din Rotaru Marian, preşedintele 
Asociaţiei Tinerilor din Jimbolia 
şi manager de proiect din partea 
română şi Dema Sergiu, participant 
şi animator la ediţiile anterioare, i s-a 
alăturat, la invitaţia primarului din lo-
calitatea Verneuil sur Avre,  primarul 
Kaba Gábor. 

În cadrul discuţiilor de analiză 

avute în Franţa, constatându-se suc-
cesul deosebit al acţiunii şi reflecta-
rea sa favorabilă în rândul tinerilor 
participanţi şi  în presa din cele trei 
ţări, s-a decis continuarea Întâlnirii 
Europene a Tinerilor, pe aceleaşi 
principii. 

Delegaţiile română şi germană 
au fost primite la sediul Primăriei din 
Verneuil sur Avre de către primarul 
Louis Petiet şi o echipă formată din 
aparatul de conducere al primăriei şi 
consilieri locali. În urma discuţiilor s-a 
convenit asupra extinderii colaborării 
între cele trei localităţi partenere în 
proiectul de tineret şi studierea opor-
tunităţii înfrăţirii lor. Primarul Kaba 
Gábor a adresat invitaţia oficială că-
tre omologii săi francez şi german de 
a vizita Jimbolia.

intensiFicAreA schimburilor 
internAţionAle de tineri

Proiectul Întâlnirii Europene a Tinerilor va continua cu a III-a ediţie

SITUAŢIA INVESTIŢIILOR PUBLICE ÎN EXECUŢIE
(O.G. 7, H.G. 577, C.N.I., A.N.L., BAZE SPORTIVE, DRUMURI, AFTER SCHOOL, CASA NAŢIONALĂ, ETC)

Nr. 
crt Inspector Denumire investiţie AC

Nr/data
Valoare 

(TVA inclus) Executant Beneficiar Sursa de 
finanţare

St. fizic 
(%)

Valori necesare 
finalizare (de la 

diriginte)
Estimare 
finalizare

1 Roşca Mihaela Bază sportivă multifuncţională – Model tip 2 în 
Colonia agricolă Clarii Vii 6/2010 481.233 lei SC ALEX-DIA 

CONSTRUCT SRL Oraşul Jimbolia O.G. 7 98 61.233 31.12.2011

2 Roşca Mihaela
Reabilitarea şi extinderea alimentării cu apă în 

sistem centralizat şi realizarea sistemului centralizat 
de canalizare în Colonia Agricolă Clarii Vii

40/2009 2.096.000 lei SC CONFORT SA Oraşul Jimbolia O.G. 7 40 1.096.000 31.12.2012

3 Roşca Mihaela Modernizare stradă Ioan Vidu în oraşul Jimbolia 52/2010 450.000 lei SC SUPER 
CONSTRUCT SRL Oraşul Jimbolia Buget local 95 110.000 31.03.2012

4 Roşca Mihaela Reabilitarea şi extinderea Centrului de zi pentru copii 
cu dizabilităţi „Nu Mă Uita” 49/2010 2.722.511 lei SC SAIFTIM SA Oraşul Jimbolia Fonduri 

europene 2 1.905.757 13.08.2012

5 Roşca Mihaela Construcţie seră pentru culturi de legume cu 
dezvoltare pe verticală în oraşul Jimbolia 2/2010 1.242.909 lei SC BAUSTERN SRL Spitalul Karl Diel Fonduri 

europene 95 0 31.12.2011

6 Roşca Mihaela Construire campus şcolar – tip 24 săli de clasă – 
Jimbolia – Şcoală de arte şi meserii 143/2008 27.327.969 SC CONFORT SA Grup Şcolar „M. 

Eminescu”
Buget de stat 

– M.E.C.T. 33 21.867.000 31.12.2012

7 Roşca Mihaela Execuţie grădiniţă nouă şi creşă 58/2008 3.512.000 SC TIAB SA Grup Şcolar „M. 
Eminescu”

Buget de stat 
– M.E.C.T. 10 2.046.000 31.12.2012

8 Roşca Mihaela Extindere şcoală generală 71/2008 1.680.000 SC ALL BAU SRL Grup Şcolar „M. 
Eminescu”

Buget de stat 
– M.E.C.T. 35 905.000 31.12.2012

9 Roşca Mihaela Reparaţii capitale la pavilionul chirurgie-obstetrică-
ginecologie 52/2010

365.800 SC ALEX-DIA 
CONSTRUCT SRL Spitalul Karl Diel Buget local 98 0 31.12.2011

421.413 SC AGMA TIUCĂ 
CONSTRUCT SRL Spitalul Karl Diel Buget local 98 0 31.12.2011

10 Roşca Mihaela Construire bloc locuinţe pentru tineret destinate 
închirierii – str. George Enescu – Etapa a II-a 75/2011 9.001.206 SC ACOMIN SA Oraşul Jimbolia A.N.L. 15 5.500.000 31.12.2012
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Investim în viitorul tău!  
Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Republica Serbia este finanţat de Uniunea Europeană  
prin Instrumentul de Asistenţă pentru Preaderare (IPA) şi cofinanţat de statele partenere în program.  
Pentru mai multe informaţii accesaţi www.romania-serbia.net 
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Primii puieţi au fost plantaţi! 
 
 

În data de 31.10.2011 au fost plantaţi, cu mare entuziasm, primii puieţi de 
către elevii claselor a VII – a şi a VIII – a din Jimbolia şi din Kikinda – Republica Serbia, 
cu ocazia workshopului organizat în cadrul proiectului „Banatul Verde – cooperare 
transfrontalieră în protecţia mediului între oraşele înfrăţite Kikinda şi Jimbolia” 
finanţat de către Programul IPA de Cooperare Transfrontalieră România – Serbia.  

Lucrările de împădurirea a  celor 22,4 ha continuă, ceea ce va duce nemijlocit 
la îmbunătăţirea calităţii mediului în zona de frontieră.  
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Coordonator: Marian Rotaru
Tehnoredactare și tipar: ARTPRESS Timișoara

PRIMĂRIA JIMBOLIA
se găseşte pe INTERNET
www.jimbolia.ro
e-mail: secretariat@jimbolia.ro, primar@jimbolia.ro


