
Aveţi în mână 
primul număr 

al publicaţiei Jurnal 
de Jimbolia, un 
ziar al comunităţii 
noas tre pe care 
vrem să îl edităm 
periodic. Am 
ales acest mijloc de comunicare, 
unul nou şi modern, pentru a vă 
ţine la curent în permanenţă cu 
proiectele pe care noi, ca admi
nistraţie locală, le pregătim, dar 
şi să cunoaşteţi mai bine stadiul 
acestora şi al altor evenimente pe 
care le pregătim. 
Vrem ca acest ziar să ajungă în 
fiecare gospodărie, pentru că 
informarea şi comunicarea sunt 
esenţiale pentru noi. Alături de 
viceprimar şi noul Consiliu Local, 
vrem să aducem un suflu nou 
oraşului nostru, atât din punct 
de vedere al administraţiei, cât şi 
în ceea ce priveşte transparenţa 
şi grija pentru cetăţean. Profit 
de această ocazie, fiind şi primul 
număr al acestei publicaţii, să vă 
mulţumesc atât în numele meu cât 
şi al întregii echipe, pentru toată 
încrederea acordată şi sperăm ca, 
împreună cu dvs., vom găsi cele 
mai bune soluţii ca Jimbolia să îşi 
recapete strălucirea şi faima de 
odinioară, aşa cum o merită. 
Nu în ultimul rând, doresc să urez 
credincioşilor catolici, reformaţi şi 
evanghelişti un Paşte Fericit alături 
de cei dragi!

Primar 
Darius Adrian Postelnicu

În perioada 15 martie – 15 aprilie 
2013, în Jimbolia se va desfăşura pro-
gramul de curăţenie de primăvară. 

Oraşul a fost împărţit în 4 sectoare, 
iar pentru fiecare sector s-au alocat 
câte 7 zile pentru ridicarea gunoiului 
nemenajer (crengi, fier vechi, obiecte 
de uz casnic, hârtie etc.) de către SC 
Peisaj Hosta SRL, în mod gratuit. 

Cetăţenii care nu vor respecta acest 
program şi vor scoate gunoiul ne-
menajer după zilele în care au fost 
anunţaţi, nu vor mai beneficia de 
gratuitate. 

Tot în aceasta perioadă 
se vor curăţa păşunile  de 
moloz şi gunoaie din Zona Aba-
tor, Locul Târgului, Futok, Rapova, 
precum şi zonele de la marginea 
oraşului. În toate aceste locuri se vor 
monta plăcuţe de avertizare pentru 
interzicerea depozitării de gunoi. 
Cetăţenii care vor arunca deşeuri în 
zonele neautorizate, vor fi sancţio-
naţi contravenţional. Singurul loc de 
depozitare a gunoiului nemenajer 
(moloz, pământ, piatră spartă, ţiglă 
etc.) este fosta groapă de gunoi a 
oraşului, amplasată în spatele fostei 
fabrici „Ceramica”.

Domnule primar, care sunt obiec
tivele de investiţii pe care admi
nistraţia dvs. le are în acest an?
În acest moment derulăm cel mai 
amplu program de modernizare 
a Jimboliei, care va duce la schim-
barea radicală a modului în care 
arată oraşul nostru. Vorbim despre 
proiecte foarte mari, precum refa-
cerea drumurilor, crearea de piste 
pentru biciclete, modernizarea ilu-
minatului public, reţeaua de canali-

zare a apelor pluviale, infrastructura 
spi talicească şi multe altele. Toate 
acestea necesită un efort conjugat 
din partea mai multor factori, atât a 
co lectivului primăriei, cât şi a consi-
lierilor şi a responsabililor din insti-
tuţii. Dacă lucrăm împreună pentru 
Jimbolia şi avem sprijinul cetăţenilor, 
putem duce la bun sfârşit proiecte 
mari pentru oraşul nostru.

(continuarea în pagina 2) 
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Serviciu Paşapoarte la Jimbolia
În 2 aprilie 2013, va fi inaugurat Serviciul 
Paşapoarte Jimbolia. Biroul va fi amplasat în 
clădirea Primăriei, la camera 2 şi va elibera 
paşapoarte simple şi electronice, o dată pe lună, 
conform unui program anunţat în prealabil. 

Proiecte pentru Jimbolia, în 2013

Curăţenia de primăvară
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(continuare din pag.1)
De unde veţi avea bani pentru 
toate aceste proiecte?
Cel mai mare avantaj este că bene-
ficiem de fondurile europene ne-
rambursabile. Acestea atrag o parte 
de cofinanţare de la stat şi în ultimul 
rând de la bugetul local. Noi singuri, 
doar din banii noştri, nu am fi putut 
să facem atât de multe. Vorbim des-
pre milioane de euro din fonduri eu-
ropene.

Ce proiecte aveţi în derulare?
În primul rând avem proiectul euro-
pean integrat, format din trei com-
ponente. Prima componentă este 
legată de modernizarea a peste 11 
km de străzi orăşeneşti şi crearea a 
15 km de piste de biciclete. Finaliza-
rea acestei investiţii este prevăzută 
pentru luna iunie a acestui an. A 
doua componentă se referă la insta-

larea unui sistem de peste 100 de 
camere de supraveghere, instalate în 
tot oraşul, cu scopul de a creşte sem-
nificativ siguranţa cetăţenilor. 

A treia componentă se referă la 
modernizarea sistemului de  ilumi-
nat public. Au fost instalate 1.270 de 
corpuri de iluminat noi, pe stâlpi, în 
tot oraşul, după ce au fost demon-
tate cele 515 corpuri vechi. Aici este 
inclus şi panoul electronic informa-
tiv din centrul oraşului, care a stârnit 
puţine nedumeriri, dar cred că odată 
ce ne vom obişnui cu el, va fi foarte 
util pentru cetăţeni. 

Ce alte proiecte mai pregătiţi?
Mai avem un proiect cu fonduri 
europene pentru executarea unei 
reţele de canale pentru evacuarea 
apelor pluviale (vezi mai jos). Până în 
vară va trebui să organizăm licitaţia 

de atribuire a lucrărilor de  execu-
tare Şi acest proiect beneficiază de 
finanţare europeană, valoarea lui to-
tală fiind de peste 600 mii euro.

Spuneaţi şi de investiţii în infra
structura socială.
Da, pentru finalul lunii aprilie e 
prevăzută inaugurarea unui nou 
obiectiv finanţat din fonduri euro-
pene şi cofinanţare proprie: Centrul 
de zi pentru copii cu dizabilităţi „Nu 
mă uita”, care a fost modernizat şi 
echipat în urma unei investiţii de 
3,65 milioane lei. 
Acest Centru va oferi condiţii mo-
derne de educaţie şi recuperare 
pentru copiii cu diverse dizabilităţi 
din Jimbolia şi îndemn familiile 
care au copii cu asemenea afecţiuni 
să se adreseze Serviciului social al 
primăriei, ca să poată beneficia de 
aceste facilităţi.

Proiecte pentru Jimbolia, în 2013

Primăria Jimbolia se pregăteşte să 
deruleze un proiect pentru înfiinţa-
rea unei reţele de evacuare a apelor 
pluviale din cartierul Locul Târgului. 

Zona se confruntă cu un nivel foar-
te ridicat al apelor freatice. Din acest 
motiv, casele de aici sunt foarte afec-
tate de igrasie, iar în timpul ploilor, 
se produc şi inundaţii. Pentru a rezol-
va această problemă, trebuie redus 
nivelul apelor din subteran. Proiec tul 
va face tocmai acest lucru, într-un 

mod foarte simplu: apele pluviale în 
loc să se scurgă direct în pământ şi 
să alimenteze pânza freatică, vor fi 
preluate de un sistem de canalizare 
şi redirecţionate în afara oraşului. 

Străzile pe care va fi realizat acest 
sistem sunt: N. Bălcescu,  Recoltei,  
Bucegi,  Th. Aman, Salcâmilor, Aleea 
Cito, Grozăvescu,  Griviţei,  Porum-
beilor. 

Fondurile alocate acestui proiect 

se ridică la 
634.292 euro, 
din care 85% 
fonduri eu-
ropene, 13% 
fonduri de la 
bugetul de stat 
şi 2% de la bugetul local. Primăria 
Jimbolia este parteneră în acest 
proiect transfrontalier alături de 
primăria Mórahalom şi de Alsó-Tisza 
vidéki Vízügyi Igazgatóság din Un-
garia. 

Proiect de evacuare a apelor pluviale
proiecte

Spitalul Dr. Karl Diel din Jim-
bolia are un nou ambulatoriu 
de specialitate. 

Cei peste 35.000 de locuitori din 
zona Jimbolia, inclusiv comunele 
învecinate, vor beneficia de condiţii 
de tratament europene. Noul am-
bulatoriu are cabinete de pneu-
mologie, boli infecțioase, chirurgie, 
urologie, ortopedie, traumatologie, 
obstetrică-ginecologie, ORL, neuro-
logie, oftalmologie și dermato-ve-

nerologie. Investiţia a costat 3,9 mi-
lioane lei, din care 3,1 milioane bani 
europeni nerambursabili.

„Proiectul s-a derulat pe parcursul a 
doi ani, a început în 7 iunie 2011 și 
s-a finalizat în 5 mar tie 2013. 
Toate cabinetele medicale 
care vor funcționa au co-
respondent cu paturi în spi-
tal. Au grupuri sanitare și 
normale pentru persoanele 
cu dizabilități, spații pentru 

secretariat și o mică arhivă, în gene-
ral sunt cabinetele de specialitate, cu 
săli de așteptare, cu tot ce e necesar. 
A fost renovată clădirea și dotată cu 
echipamente medicale noi”, a expli-
cat viceprimarul Daniel Gorgan.

Ambulatoriu nou la Spitalul Dr. Kiel
sănătate



O altă investiţie în sănătate a fost cea 
de modernizare a serviciilor de orto-
pedie-traumatologie de la spitalul 
Dr. Kiel din Jimbolia. 

Acest proiect a fost realizat împre-
ună cu spitalul Dr. Bugyi Istvan din 
Szentes şi finanţat printr-un pro-
gram de colaborare transfrontalieră, 
în scopul îngrijirii şi reabilitării acute 
a pacienţilor. Contribuţia pentru spi-
talul din Jimbolia a fost de 391 mii 
euro, fonduri europene nerambursa-

bile. În cadrul proiectului, cele două 
spitale au beneficiat de dotarea cu 
echipamente medicale performante 
şi au organizat sesiuni de instruire a 
personalului medical. 
Practic, la Jimbolia, au fost realizate 
săli de operaţie foarte moderne, do-
tate cu aparatură de ultimă oră, care 
fac din spitalul nostru o unitate me-
dicală la cel mai înalt nivel. În special 
sterilizarea se va face mult mai efi-
cient, prin intermediul unor aparate 
performante. 
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Aleşii noştri

Bâca Ioan Ciuciulete Petru

Corneanu Constantin Ferescu Laura Mărioara Kaba Gabor Kasa Ioan Tiberiu Meszaroş Ştefan

Mihăilă Timotei Nicorici Ilie Pop Eugen Constantin Prcsina Iancu Constantin Scrob Radu Nicolae

Tabeică Neculai Tinei Valentin Toth Gabor

Gorgan DanielDarius Adrian Postelnicu
PNL

Barna Petru Ladislau 
PSD PDL

UDMR

PNLPDL

PPDD PDL UDMR UDMR

PDL PDL PDL PSD PDL

PDL PNL UDMR

Primar Viceprimar Consilieri locali

Structura politică a 
Consiliului Local Jimbolia

7 PDL
4 UDMR
3 PNL
2 PSD
1 PPDD

Performanţă şi calitate la spitalul din Jimbolia
sănătate
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Atenţie părinţi! Măsuri pentru siguranţa copiilor
Recomandări pentru sigu-
ranța copiilor, pentru pre-
venirea incendiilor. 

Învățaţi copilul să:
• nu se joace cu chibriturile, briche-
tele sau alte surse de aprindere;
• se salveze în caz de incendiu sau alt 
pericol;
• anunțe la 112 sau direct la Pompie-
rii din Jimbolia, orice situație care îi 
pune viața în pericol.
Pentru siguranța copilului tău:
• păstrați chibriturile, brichetele și 
alte surse de foc în locuri în care nu 
are acces;
• înlăturați orice curiozitate în 
legătură cu focul, explicându-i peri-
colul pe care acesta îl reprezintă pen-

tru viața lui;
• nu îl lăsaţi singur în casă cu araga-
zul, mijloacele de încălzire sau apa-
ratele electrice aflate în funcțiune;
• învăţaţi-l cum să utilizeze sursele de 
aprindere și să se comporte în situ-
aţii de pericol.

Reguli ce îi pot salva viața:
• dacă este singur acasă, să pără-
sească imediat locuința și să anunțe 
un vecin sau primul adult despre iz-
bucnirea incendiului;
• dacă nu poate părăsi locuința, să 
telefoneze la pompieri sau la 112 și 
să anunțe evenimentul precizând 
adresa, precum și faptul că este blo-
cat în casă, după care să iasă la fe-
reastră și să strige după ajutor;

• ATENȚIE! Nu trebuie să se ascundă 
în dulap, sub pat sau în alte locuri în 
care nu poate fi văzut de persoanele 
care intră în locuință;
• dacă i-au luat foc hainele, trebuie să 
se lase pe sol și să se rostogolească 
până la stingerea flăcărilor;
• atunci când în încăpere este fum, 
trebuie să se deplaseze aplecat sau 
târâș pentru a evita inhalarea aces-
tuia.

Şef Compartiment Prevenire din 
cadrul S.V.S.U Jimbolia – Faur Lucian

editare: Primăria Jimbolia, email: secretariat@jimbolia.ro, coordonator: Marian Rotaru

Primăria şi Consiliul Local Jimbolia, 
urează tuturor credincioşilor 

catolici, reformaţi şi evanghelici, 
un Paşte fericit! 
Frohe Ostern!

Boldog Húsvéti Ünnepeket! 

Comunitatea romano-catolică din 
Jimbolia are un nou preot în persoa-
na părintelui Davor Lucacela.  
În activitatea sa, a slujit la Arad, 
Reşiţa, Lugoj şi la trei parohii din 
Timişoara. Acum s-a stabilit defini-
tiv la Jimbolia, luând locul părintelui 
Kovacs Istvan, plecat în străinătate. 
De la 1 martie el a început să slu-
jească zilnic la biserica din Futok, iar 
duminica ţine 2 liturghii. Totodată, el 
slujeşte şi la bisericile catolice din co-
munele vecine. El spune că cea mai 
mare preocupare este să readucă 
enoriaşii la biserică. Din cei 1.500 

de catolici din Jim-
bolia, doar câţiva mai 
participă la liturghie, 
şi din acest motiv co-
munitatea nu mai este 
la fel de unită cum era 
odată. Părintele Davor 
mai spune că dacă va 
reuşi să readucă oamenii la 
biserică, atunci şi renovarea ei va de-
veni posibilă. Părintele a adresat o 
urare credincioşilor: 
De Învierea Domnului, să aveţi multă 
pace în familie, binecuvântare şi să ne 

vedem la biserică! Cristos a înviat!

Un nou slujitor al Domnului 
pentru comunitatea romanocatolică

religie

Peşte din plin 
În 2 aprilie 2013 bălţile din Jimbolia 
vor fi populate cu peşte. Este vorba 
despre 4 tone de crap adus din 
Ungaria.

info Nr de urgenţă: 112
Serviciului Voluntar pentru 
Situaţii de Urgenţă Jimbolia 

(Pompierii): 0256360312

Evidenţa populaţiei, martie 2013

Coşa Denisa-Ramona
Draia Maia-Alessia

Roman Răzvan-Emilian
Mocănaşu Antonia-Elena

Bine aţi venit pe lume!N
aş
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ri

Rusu Răzvan-Nicolae cu 
Iacob Daniela

Bugyi Stefan cu 
Petrovici Elisabeta

Mocănaşu Valentin cu 
Cicioc Ioana

Petroiu Dorin cu 
Sveller Andreea-Carmen

Casă de piatră!
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Negreu Persida
Stan Ioan
Popa Ioan

Dumnezeu să-i 
odihnească în paceD
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