
Alte domenii

Asigurări şi asistenţă socială

Întreţinere parcuri, zone 
verzi, baze sportive etc. 

Administraţie 
publică

Transporturi

Recreere şi sport

Servicii şi 
dezvoltare publică

Învăţământ
32%

13%
12,5%

12%

11%

9%

9%

1,5%

Cea mai emoţio
nantă sărbătoare 
a creştinătăţii, 
“Sfintele Paşti”, se 
apropie cu paşi
repezi. Se pune din
nou fireasca între
bare: suntem
pregătiţi sufleteşte şi trupeşte
pentru această Sărbătoare?
După comportamentul nostru de 
peste an şi încrâncenarea în micile 
noastre “bătălii” pe care le ducem 
zilnic, am spune că  nu suntem
pregătiţi. Mulţi şiau pierdut răb
darea cu noi, cu ceilalţi, cu toate. 
Le spun să fie încrezători în oame
ni, pentru că numai aşa ne putem 
ridica deasupra condiţiei noastre. 
Ne este  atât de greu să construim 
ceva trainic, dar atât de uşor să 
demontăm fiecare lucru! 
Dar timpul niciodată nu este 
pierdut şi de aceea trebuien să ne 
apropiem mai mult unii de alţii. 
Credinţa în Dumnezeaz ne arată 
calea pe care trebuie să o urmăm 
şi în viaţa noastră. Eu am speranţa 
că aceste sărbători vor fi un prilej 
de reflecţie, o ocazie de a ne opri în 
loc şi de a spune: încotro vrem să 
mergem, împreună?
În încheiere, vă urez să petreceţi 
sărbătorile de Paşti cu familia şi 
prietenii, în linişte şi bucurie. 
Hristos a înviat!

Primar 
Darius Adrian Postelnicu

Bugetul anului 2013 aduce multe 
semne de optimism, deşi există şi 
păreri mai puţin optimiste. 

Cert este că banii sunt aproxima-
tiv aceeaşi cu cei de anul trecut, iar 
în condiţiile în care nu se întrevede 
o ameliorare rapidă a crizei eco-
nomice, Jimbolia are posibilitatea 
să treacă cu bine prin perioada mai 
dificilă.

 „Nu suntem nici mai bogaţi şi nici 
mai săraci”, spune primarul Darius 
Postelnicu. „Cheltuielile sunt mai 
mari datorită liniei de credit contrac-
tate de primărie şi a fondurilor euro-
pene. Şansa noastră este că reuşim 
să acoperim diferenţa de finanţare 
cu bani europeni”, mai spune el. 

VENITURILE
Principalele surse de venit la bugetul 
local sunt sumele defalcate din TVA, 
care vin de la bugetul de stat şi im-
pozitul pe venit. Cele două reprez-
intă mai mult de jumătate din bani. 
Taxele şi impozitele locale reprezintă 
doar 14% din buget. Un capitol im-
portant este cel al fondurilor euro-
pene, al căror rol este de a completa 
sursele de investiţii. 10% din buget 

este format din bani de la 
UE atraşi de primărie pent-
ru proiectele locale. (vedeţi 
graficul de mai jos)

CHELTUIELILE
Mult mai diversificate şi mai greu de 
gestionat sunt cheltuielile. O im-
portanţă critică o au cheltuielile cu 
investiţiile, adică cele care sunt cele 
mai capabile să producă dezvoltare. 
La acest capitol, Jimbolia stă bine, 
asta datorită fondurilor europene. 
Puse cap la cap, toate proiectele 
de dezvoltare ajung să ia 26% din 
buget. 

(continuarea în pagina 2)

Jurnal 
Jimbolia

Primăria
Jimbolia

A început asfaltarea străzilor
Primăria a dat ordin de începere a lucrărilor de 
asfaltare a drumurilor din Jimbolia, concomitent 
cu modernizarea zonei adiacente. 

(detalii în pagina 3)
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Repartizarea 
cheltuielilor 
pe domenii

Alte
venituri

Subvenţii

Fonduri 
europene

Impozite şi taxe

Sume defalcate din TVA

Impozit pe venit
30%

34%

14%

10%

6%
6%

Compoziţia veniturilor



(continuare din pagina 1)

„În stadiul de dezvoltare în care se află un oraş ca 
al nostru, este bine dacă se alocă cel puţin 20% 
din buget pe investiţii”, spune primarul. 

Cheltuielile de personal sunt cele mai multe şi 
ajung la aproape 7 miliarde de lei, adică 34% din 
buget. Explicaţia este simplă: ele acoperă drep-
turile salariale pentru aproape 300 de persoane. 
Asta pentru că în afară de angajaţii primăriei, de 
la bugetul local se plătesc salarii pentru aproape 
200 de cadre didactice şi personal auxiliar din 
învăţământ. Primăria are 72 de angajaţi, din 98 câţi 
sunt prevăzuţi în organigramă. „Aşteptăm deblo-
carea posturilor pentru a suplimenta personalul 
de care avem nevoie”. Dintre angajaţi, 32 sunt 
funcţionari publici şi 40 fac parte din personal 
contactual, de la căminul pentru persoanele cu 
dizabilităţi, căminul de zi „Nu mă uita”, Serviciul de 
Evidenţă Informatizată a Persoanelor şi pompieri.

Cheltuielile cu bunurile şi serviciile ajung şi ele 
la 30% din buget. La acest capitol sunt incluse 
bunurile necesare desfăşurării activităţii din 
administraţie, energia electrică, iluminatul public, 
funcţionarea instituţiilor, protecţia civilă, protecţia 
mediului, salubritatea, gestionarea deşeurilor etc.
La capitolul sănătate, primăria asigurări cheltuie-
lile cu utilităţile şi întreţinerea clădirilor, care fac 
parte din patrimoniul oraşului. Salariile personalu-
lui sunt asigurate de la bugetul de stat.

INVESTIŢIILE
La investiţii, cheltuielile se împart în două mari 
categorii: cele realizate din fonduri locale, ju-
deţene şi naţionale şi a doua categorie, a fondu-
rilor europene. În tabelul alăturat sunt trecute 
investiţiile prevăzute în 2013, mai puţin cele 
europene. Aici sunt incluse investiţii în derulare, 
investiţii noi, şi dotări. Spre exemplu, la categoria 
dotări, sunt considerate amenajarea a trei parcuri 
de joacă pentru copii pe str. Ion Vidu (Abator), 
str. Mărăşeşti (Futok) şi str. Porumbeilor (Locul 
 Târgului).
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Bugetul Jimboliei în 2013
Lista de investiţii 2013

(fără fonduri europene)
Lei 

(mii)

A. LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
Actualizare Plan Urbanistic General 52
Bază sportivă multifuncţională la Clarii Vii 28
Îmbunătăţirea calităţii mediului prin împăduri-
rea terenurilor agricole degradate, constituite în 
perimetrul de ameliorare Jimbolia

500

B. LUCRĂRI NOI
Viabilizare terenuri 300
Alei interioare la cimitir 80
Reparaţii la sediul SPCLEP Jimbolia 60
Reparaţii sediu primărie 100
Teren de baschet 60
Reabilitare alei pietonale 430
Reabilitare teren de sport str. Lorena nr.35 50
C. DOTĂRI
Dotări pentru situaţii de urgență 124
Licenţe software 40 buc. 50
Dotări Evidenţa Persoanelor 21
Sistem de supraveghere video ITL 6
Mobilier urban 140
Parcuri de joacă pentru copii (3 zone) 80
Schimbător de căldură cu plăci (sera spitalului) 30
ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII
Studii şi proiecte 200
Planuri Urbanistice Zonale şi de Detaliu 50

TOTAL 2.320

Alte cheltuieli

Investitii si proiecte europene

Bunuri si servicii

Cheltuieli de personal

34%

30%

26%

10%

Repartizarea cheltuielilor

info
Program paşapoarte

• 30 aprilie
• 28 mai
• 25 iunie
• 23 iulie
• 20 august
• 17 septembrie
• 15 octombrie
• 12 noiembrie
• 10 decembrie

Serviciul de paşapoar-
te precizează că 
programul de lucru 
cu publicul va fi 
marţea între orele  
10.00 - 15.00 (pre-
luări cereri-eliberări 
de paşapoarte sim-
ple electronice). 
Programul de lucru 
este valabil o dată 
la patru săptămâni, 
începând cu data de 2 
aprilie 2013. Astfel, ur-
mătoarele date în care 
va fi deschis serviciul 
sunt următoarele:



LEGEA PAJIŞTILOR
Guvernul a aprobat în data de 23 
aprilie 2013 Ordonanţa de urgenţă 
cu privire la pajiştile permanente, 
cunoscută şi ca “Legea pajiştilor” şi 
aşteptată cu mare interes de către 
crescătorii de animale. Măsura a 
creat multe discuţii, pentru că ea 
pune accentul pe Asociaţiile de 
crescători drept principali benefi-
ciari ai contractelor de concesiune 
şi ai subvenţiilor europene. Guver-
nul propune ca autorităţile locale să 

concesioneze pajiştile, proporţional 
cu efectivele de animale deţinute 
în exploataţie şi pe o perioadă de 
 ma ximum 5 ani.

IMPOZITUL PE VENITUL 
AGRICOL

Începând din acest an, micii fermieri 
care-şi lucrează singuri pământul 
sau cresc un anumit număr de ani-
male, au obligaţia declarării la fisc 
a planului de culturi şi efectivelor 
de animale pe care le deţin. Ei vor 

plăti apoi taxe statului, co-
respunzătoare norme lor de 
venit estimate.
Impozitul pe venitul din activităţi ag-
ricole va fi calculat de către Direcţia 
de Finanţe, prin aplicarea unei cote 
de 16% la normele de venit, respec-
tiv 5,5% pentru plata asigurărilor de 
sănătate. 
Pe această cale Primăria reaminteşte 
tuturor contribuabililor că impozitul 
pe venitul agricol nu se calculează şi 
nu se plăteşte la Primărie!
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Au început asfaltările

Tv Jimbolia va lansa în curând un talk-show
Se împlineşte aproape un 
an de când a început să 
emită televiziunea locală 
TV Jimbolia.  

Înfiinţată ca parte a unui proiect eu-
ropean, mica televiziune a devenit o 
prezenţă constantă în viaţa multor 
jimbolieni, iar prin prezenţa sa pe 
internet, face ca noutăţile din oraşul 
nostru să ajungă mai departe, în ţară 
şi chiar şi peste hotare. 

Sergiu Dema, redactorul şef al televi-
ziunii, ne-a dezvăluit şi câteva dintre 
proiectele la care se lucrează în spa-
tele camerei de filmat: „ne pregătim 
să facem o emisiune permanentă 
de tip talk-show. Am amenajat stu-
dioul şi suntem în faza în care vrem 

să achiziţionăm câteva echipamente 
de care mai avem nevoie”, ne-a spus 
el. „Vor veni oameni care au ceva de 
spus şi vom aborda teme din cele 
mai diferite, care îi interesează pe 
jimbolieni, de la agricultură, la econ-
omie sau cultură”.  Talk showul ar 
urma să se încadreze în cele două 
ore de emisie. „ne mai gândim şi la 
alte proiecte, chiar şi la o mică emisi-
une culinară, dar deocamdată încer-
căm să creştem pas cu pas”, a mai 
spus Sergiu Dema. 

Televiziunea Locală Jimbolia se 
poate recepționa în fiecare sâmbătă 
între orele 19,00 - 21,00 și în fiecare 
duminică, în reluare, între orele 15,00 
- 17,00 în locul programului PRO 7, 
pe platforma UPC.

Televiziunea are o prezenţă puter-
nică pe internet, unde are dedicată 
o pagină web la adresa www.tele-
viziuneajimbolia.ro şi o pagină de 
internet unde are aproape 1.700 de 
fani. Echipa de reacţie este formată 
din Sergiu Dema, redactor şef, Silviu 
Stoian, redactor, Theophil Soltesz, 
cameraman, prezentatoarea Monika 
Böss.

media

Odată cu vremea bună, au început 
şi lucrările de asfaltare a drumurilor, 
parte a unui proiect mai mare menit 
să modernizeze străzile din oraş.  

Primele asfaltări s-au făcut pe strada 
Tudor Vladimirescu, urmând să con-
tinue şi pe alte străzi. Drumul a fost 
lăţit cu cel puţin 50 de cm, acelaşi 
lucru urmând să fie făcut peste tot, 
iar acolo unde va fi necesar, se va 
lăţi mai mult. În paralel s-au făcut 
şi lucrări de amenajare a rigolelor, 
podeţelor şi accesul către gospodă-
rii. De asemenea, muncitorii se 

pregătesc să refacă zona centrală a 
străzii Republici, de la statuie şi până 
la biserică. Pe această porţiune sunt 
parcate zilnic zeci de automobile, 
însă spaţiul lateral este insuficient, 

maşinile nu încap, aşa că se creează 
mici ambuteiaje. Pe această porţi-
une strada va fi lăţită pentru a face 
loc unor parcări laterale cu mărime 
standardizată.

investiţii

Pe scurt info



În această vreme a anului, creştinii 
îşi amintesc unii altora, îşi vestesc 
în grai de sărbătoare că „Hristos a 
înviat”!  Atât de mare a fost eveni-
mentul, atât de neaşteptat, încât a 
rămas nou, minunat şi extraordinar 
pentru toate gene raţiile de creştini 
de mai târziu, tot aşa cum fusese 
şi pentru martorii contemporani. 
Până atunci lumea trăise sub semnul 
morţii tragice, a morţii ca plecare 
fără întoarcere. Învierea lui Hristos 
a adus răspuns la marea între bare 
pe care şi-o puneau atunci, şi şi-o 
pun şi astăzi toţi oamenii: ce se 
întâmplă cu noi după moarte? Fiul 
lui Dumnezeu cel întrupat, prin în-
vierea Sa din morţi, a răspuns: Nu se 
termină totul prin moarte. Trupurile 
se duc în pământul din care au fost 
alcătuite, iar sufletele trăiesc mai 
departe, pentru că au fost create de 
Dumnezeu să fie nemuritoare.

Prin învierea Sa, Mântuitorul a cla-
rificat cu puterea evidenţei câteva 
adevăruri esenţiale, întâi, cu privire 
la El însuşi, în al doilea rând, cu 
privire la noi oamenii şi, în al treilea 
rând, cu privire la rostul vieţii pe 
pământ. 

Cunoaştem toţi din cuprinsul 
Sfintelor Evanghelii, că mulţi din 
cei Care L-au cunoscut pe Iisus L-au 
iubit, L-au urmat, au învăţat de la El 
cum şi ce să creadă şi cum să trăias-
că, în aşa fel încât să fie plăcuţi lui 
Dumnezeu. Abia acum, prin învierea 
Sa din morţi, Iisus le-a răspuns 
răstignitorilor Săi fără putinţă de a 

mai fi pus la îndoială, la întrebările: 
Cine este El, de unde vine şi ce pu-
tere are. Cine altul ar mai fi putut în-
via din morţi? Cine e stăpânul vieţii 
şi al morţii? De cine poate asculta 
moartea? Numai de Dumnezeu. Aşa, 
şi mai presus de orice altceva, Iisus 
Hristos „s-a dovedit cu tărie Fiu al lui 
Dumnezeu, prin învierea din morţi”, 
adică şi-a dovedit dumnezeirea Sa 
şi a învăţăturilor Sale. De aceea, 
marele Apostol al neamurilor Pavel, 
a pronunţat acea sentinţă care face 
din înviere argumentul cel mai pu-
ternic, ba mai mult chiar, argumen-
tul unic al credinţei noastre: „Dacă 
Hristos n-a înviat, atunci zadarnică e 
propovăduirea noastră, zadarnică şi 
credinţa voastră”.

O altă învăţătură esenţială pentru 
viaţa creştină se cuprinde în porun-
ca de a trăi în unitate. „Părinte Sfinte, 

pe cei ce mi i-ai dat, păzeşte-i în 
numele Tău, ca să fie una”. Iar Apos-
tolul pre cizează: „Să nu fie printre 
voi dezbinări, ci să fiţi uniţi în duh şi 
în cugete”. „Să aveţi o dragoste, un 
suflet şi un cuget”.

Învierea lui Hristos ne echilibrează 
existenţa, gândirea, speranţa, 
comuniunea cu cei dragi. De aceea, 
primul cuvânt pe care îl pronunţă 
Iisus după înviere este „Bucuraţi-vă!”. 
Am dat sens vieţii voastre, înviind, 
„Eu sunt cu voi până la sfârşitul vea-
curilor”, deci nu mai sunteţi singuri, 
şi v-am dat şi vouă viaţa veşnică şi în 
veac nu veţi pieri, şi nimeni nu vă va 
răpi din mâna mea.

De aceste adevăruri împărtășin-
du-ne în marele praznic al Învierii 
Domnului, să ne bucurăm unii de 
alții,  să ne iertăm unii pe alții iar lu-
mina care o luăm în noaptea Paștilor 
să ne lumineze zilele dar și viața, 
astfel încât această lumină răsărită 
din mormântul întunecat să nu se 
stingă niciodată.

HRISTOS A ÎNVIAT!
preot paroh Ioan Budulan

preot Alexa Petru

Ju
rn

al
 d

e 
Ji

m
bo

lia
 • 

ap
ril

ie
 2

01
3

4
editare: Primăria Jimbolia, email: secretariat@jimbolia.ro, coordonator: Marian Rotaru

Evidenţa populaţiei, aprilie 2013

Pavel Francesco-Gabriel

Bine ai venit pe lume!N
aş

te
ri

Varia Marin 
cu Voiculescu Safta

Sarkany Remus-Barna 
cu Lupu Bianca-Claudia

Derevlean George-Mădălin 
cu Soare Camelia

Casă de piatră!
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Thierjung Erzsebet
Radu Gheorghiţa

Ferăstrăuaru Constantin
Pavelea Vasile

Crăciunescu Iulian
Subi Aurora

Dumnezeu să-i 
odihnească în pace
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Primăria şi 
Consiliul Local 
Jimbolia, 
vă urează 
sărbători fericite! 
Hristos a înviat!

Învierea Domnului


