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Proverbiala curăţe-
nie a nemţilor era 
cel mai bine sin-
tetizată în oraşul 
nostru. Lucrurile 
s-au schimbat mult 
în anii comunismu-
lui, iar după Revoluţie a fost o peri-
oadă neagră în care ajunseserăm 
să ne înecăm în deşeuri. Groapa 
de gunoi de la marginea oraşului 
nu mai era groapă  ci un adevărat 
munte de gunoi! După anul 2000, 
lucrurile au început să se schim-
be, iar după intrarea noastră în 
Uniunea Europeană, schimbările 
s-au accelerat. Am recuperat 
foarte mult la capitolul curăţenie 
dar mai rămân multe probleme 
de rezolvat. Cu bani europeni se 
pune la punct infrastructura de 
management al deşeurilor. În oraş, 
acţionează o firmă specializată 
care îşi face treaba foarte bine. 
Depozitele ilegale, deşi mai există, 
sunt tot mai puţine. Colectarea di-
ferenţiată face paşi mici dar siguri. 
În curând, cred că vom fi pregătiţi 
să adoptăm soluţii tot mai mo-
derne de colectare diferenţiată şi 
de reciclare. Ce ar mai lipsi? Mai 
este de lucru la obiceiurile noastre, 
care se schimbă cel mai greu. De 
aceea ne-am angajat să ducem 
o campanie continuă de conşti-
entizare a importanţei protejării 
mediului, a reducerii cantităţii de 
deşeuri produse şi a reciclării. Sunt 
convins că suntem pe drumul cel 
bun. 

Primar 
Darius Adrian Postelnicu

Colectarea 
deşeurilor la 
Jimbolia

editorial

Ajutoare de la Uniunea Europeană
Începe distribuirea ajutoarelor alimentare de la 
Uniunea Europeană pentru persoanele beneficiare 
care au fost înştiinţate în scris.
(detalii în pagina 3)

Investiţii în sistemul de 
colectare a deşeurilor

În data de 23 octombrie, a 
fost inaugurată noua staţie 
de transfer de la Jimbolia, 

parte a sistemului integrat a deşeu-
rilor în judeţul Timiş. Investiţia a fost 
realizată de Consiliul Judeţean Timiş 
şi a fost finanţată în mare parte cu 
fonduri europene. 

„Este o investiţie importantă pentru 
Jimbolia şi zona noastră pentru că 
eficientizează colectarea şi transpor-
tul gunoiului. De aici se va transporta 
către Ghizela, unde se centralizează 
toate deşeurile din judeţ”, a explicat 
primarul Darius Postelnicu. Nu este 
de neglijat nici faptul că vor fi create 
10 locuri de muncă, dar şi că ampla-
sarea la o distanţă de 2-3 km de oraş 
reduce impactul pe care îl avea asu-

pra poluării vechea groapă de gunoi.
Alte trei rampe de transfer, ridicate 
după standarde europene, au fost 
i naugurate la Timişoara, Deta şi 
Făget.

ÎNCHIDEREA GROPII DE GUNOI
În paralel avansează lucrările de ecol-
ogizare a gropii de gunoi, inclusă 
în acelaşi program integrat de mo-
dernizare a sistemului de colectare a 
deşeurilor din judeţul Timiş. Aceasta 
a fost închisă definitiv depozitării de 
deşeuri iar acum se nivelează cu uti-
laje specializate şi se pregăteşte aco-
perirea cu un strat de pământ. Aici 
lucrările au început în luna martie şi 
sunt programate să fie gata la finalul 
lunii iunie de anul viitor.
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      Lucrări edilitare
SEDIUL EVIDENŢEI POPULAŢIEI
Primăria a reuşit să termine în timp 
util sediul evidenţei populaţiei, lu-
crare ce trebuia urgentată pentru a 
nu perturba activitatea servi ciului. 
Clădirea de vis-a-vis de poliţie a fost 
complet refăcută şi oferă atât lu-
crătorilor cât şi cetăţenilor un con-
fort sporit. 

REPARAŢII ŞOSELE
În prag de iarnă, Primăria a des-
făşurat o campanie de reabilitare de 
bază a şoselelor din Jimbolia, con-
stând în reparaţii şi plombări. Pen-
tru a reduce costurile, a fost folosit 
asfaltul achiziţionat la bursă. Acum, 
drumurile sunt mai bine pregătite de 
sosirea iernii.

REFACEREA ALEILOR PIETONALE
O altă investiţie consistentă în 
această toamnă ţine de reface-
rea aleilor din localitate. Lucrările 
sunt împărţite în două: o parte, din 
bugetul local şi o alta din fonduri pri-
mite de la Consiliul Judeţean. Astfel, 
din fonduri proprii se refac aleile de 
pe strada Contele Csekonics şi cele 
de pe strada Republicii (de la inter-
secţia cu Calea Timişoarei până la Ion 
Slavici). 
Pe de altă parte, Consiliul Judeţean a 
acordat Jimboliei bani pentru reface-

rea de trotuare ce trebuie 
cheltuiţi obligatoriu până 
la finalul anului. Prin ur-
mare, au fost identificate 
zone din centrul oraşului unde era 
necesară refacerea acestora şi s-au 
început lucrările de decapare şi în-
locuire cu pavaj.

CANALIZAREA APELOR 
PLUVIALE
Proiectul euro-
pean de creare 
a unei reţele 
de canalizare a 
apelor pluviale 
a înaintat şi el, 
iar la mijlocul 
lunii octombrie 
ajunsese la un 
stadiu fizic de 
60%. Lucrările 
sunt preconizate a fi gata în primă-
vara anului viitor. 

lucrări

               Pe scurt 
RIDICAREA CÂINILOR 

MAIDANEZI
Peste 100 de câini maidanezi au fost 
ridicaţi de pe străzile Jimboliei în 
campaniile organizate în ultimele 
luni de Primărie, cu ajutorul unei 
firme de ecarisaj din Timişoara. Mai 
mult, la propunerea primarului, 
Consiliul Local a decis să înfiinţeze 
un serviciu de specialitate în ca-
drul primăriei pentru gestionarea 
câinilor fără stăpân. 

Pe această cale, facem un apel 
către posesorii de câini să îi ţină în 
gospodărie şi să nu îi lase liberi pe 
stradă, pentru că riscă să fie ridicaţi 
de firma de ecarisaj. Dacă se întâm-
plă acest lucru, proprietarii vor putea 
recupera câinii doar de la Timişoara, 
pe semnătură, cu condiţia achitării 
costurilor serviciului de ecarisaj.  

COLABORARE CU PRIMĂRIA 
TIMIŞOARA

În altă ordine de idei, Primăria Jim-
bolia a început o colaborare cu 
Primăria Timişoara pentru institu-
irea unui regulament de control şi 

declarare a câinilor de companie. 
Potrivit proiectului, câinii ar urma 
să fie declaraţi la cabinetul veteri-
nar, apoi li se va face un carnet  de 
sănătate din care să reiasă luarea în 
evidenţă, deparazita rea şi implan-
tarea de cip. 

“Dacă vom reuşi acest proiect co-
mun, vrem să extindem colabora-
rea şi în alte domenii în care putem 
aduce îmbunătăţiri ca drului insti-
tuţional. Timişoara are o mult mai 
bogată experienţă din care Jimbolia 
poate  învăţa”, a declarat primarul.

BANI ÎN PLUS PENTRU SPITAL
Consiliul Local a aprobat supli-
mentarea bugetului spitalul orăşe-
nesc, întrucât contractul cu Casa de 
Asigurări de Sănătate nu acoperea 
necesarul de finanţare până la fi-
nalul anului. Prin urmare, Consiliul 
Local a intervenit pentru a acoperi 
golurile din buget. Spitalul mai avea 
nevoie de 100.000 lei pentru plata 
utilităţilor şi 80.000 lei pentru re-
paraţii şi lucrări începute la acoperiş 
precum şi izolaţia termică a corpului 

secţiei de terapie inten-
sivă.

UN NOU CONSILIER
Consiliul Local Jimbolia a luat act 
de demisia consilierului Pop Eugen 
Constantin de la Partidul Demo-
crat şi a declarat postul de consilier 
vacant. Potrivit legii, în locul consi-
lierului demisionar a fost numit ur-
mătorul înscris pe lista PD. Astfel a 
fost desemnată doamna Stănchescu 
- Golban Livia – Doina, care a depus 
jurământul şi a preluat toate prero-
gativele postului de consilier local. 
 

PROGRAM PAŞAPOARTE
Reamintim tuturor cetăţenilor că, 
potrivit pro-
gramului de 
funcţionare sta-
bilit pentru acest 
an, serviciul de 
paşapoarte va fi deschis în data de 
12 noiembrie şi 10 decembrie, în-
tre orele 10.00 - 15.00 (preluări cere-
ri-eliberări de paşapoarte simple 
electronice). De la 1 ianuarie 2014 
va intra în vigoare un nou program.

info



Serviciu gratuit de informare prin SMS
Pentru o mai bună infor-
mare a cetăţenilor, Primăria 
oraşului Jimbolia  lansează 
un nou serviciu de infor-

mare prin mesaje SMS, cu scopul de a 
comunica în timp real anunţuri utile 
pentru cetăţeni. (de la evenimentele 
cultural-sportive organizate până la 
tronsoane de drumuri  închise tem-
porar circulaţiei, avarii în furnizarea 
apei potabile sau întreruperi de fur-
nizare energie electrică etc.).

Serviciul este gratuit şi va fi dis-
ponibil începând cu data de 15 
noiembrie 2013. Pentru a putea 

primi pe telefon în timp real mesa-
jele de la Primăria Jimbolia, trebuie 
să vă înregistraţi trimiţând un mesaj 
text (tarif normal) la numărul de tele-
fon 0741 286 550, care să conţină 
numele, prenumele şi adresa exactă. 
În cazul în care veţi dori să renunţaţi 
la serviciu, tot ce trebuie să faceţi 
este să trimiteţi un mesaj cu conţinu-
tul „renunţ, numele şi prenumele” la 
acelaşi număr de telefon.

„Serviciul SMS face parte din preocu-
parea constantă a Primăriei de a 
asigura transparenţă şi a avea o bună 
comunicare cu cetăţenii. Primăria  

va conti-
nua să pro-
moveze noi 
acţiuni de 
i n f o r m a r e 
p r o m p t ă 
asupra ac-
t i v i t ă ţ i l o r 
din oraş”, a 
declarat viceprimarul Daniel Gorgan.

Informaţii suplimentare despre ser-
viciul SMS pot fi obţinute apelând 
numărul de telefon al Prim ăriei 
0256/360770, de luni până vineri în-
tre orele 8:00 – 16:00.
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Curăţenia de toamnă
Campania de curăţenie 
de toamnă  intră pe ulti-
ma sută de metri şi este 
programată a se încheia în 

data de 15 noiembrie. 

Cetăţenii care locuiesc pe străzile în 
care urmează să vină maşinile RETIM 
sunt rugaţi să scoată la drum guno-
iul, altul decât cel menajer (moloz, 
crengi, fier vechi, obiecte de uz cas-
nic, hârtie etc.). Pe această cale facem 
apel la cetăţeni să se mobilizeze şi să 
participe activ la curăţarea şanţurilor 

podeţelor şi grădinilor. 

RIDICAREA MOLOZULUI
Cetăţenii care vor să scape de molo-
zul sau materialele de construcţii ne-
folositoare, sunt rugaţi să apeleze  la 
SC. Peisaj Hosta SRL, pentru a evita 
aruncarea acestora în locuri neper-
mise şi a risca amenzi. Vă reamintim 
că tariful perceput este de 120 de lei 
(cu tot cu TVA) pentru o remorcă, in-
cluzând ridicarea şi transportul.

Pentru informaţii suplimentare le-

gate de preluarea gunoiului sau a 
molozului din faţa gospodăriilor 
apelaţi la SC Peisaj Hosta SRL, dl. 
Dema Petru, tel. 0256/361.047 sau 
0745611016.

eco

Ajutoare pentru nevoiaşi
AJUTOARE DE LA 

UNIUNEA EUROPEANĂ
Începând cu data de 07.11.2013 se 
va derula programul P.E.A.D. 2013 
(Plan anual European de furnizare a 
Ajutoarelor alimentare în beneficiul 
persoanelor cele mai Defavorizate). 

Beneficiarii acestor ajutoare alimen-
tare vor fi înştiinţaţi la domiciliu de 
către funcţionarii Biroului social al 
Primăriei Oraşului Jimbolia.
Programul de distribuire a alimen-
telor se află afişat pe str. Lorena, nr. 
33, în curtea şcolii generale.

Pentru o mai bună desfăşurare a 
acestei acţiuni, avem rugămintea ca 
persoanele beneficiare să se pre-

zinte pentru ridicarea alimentelor în 
perioada   menţionată  în adresa  de 
înştiinţare primită la domiciliu şi să 
aducă copii după actele specificate 
în această adresă. 

AJUTOARE DE ÎNCĂLZIRE
Primăria a început să preia dosarele 
pentru ajutorul de încălzire. Pentru 
a putea beneficia de acest ajutor, 
veniturile solicitantului nu trebuie 
să depăşească 615 lei/membru de 
familie. Se iau în calcul veniturile din 
luna anterioară depunerii cererii. 

Actele necesare pentru toţi membrii 
familiei sunt următoarele: 
• carte de identitate, certificat de 

naştere (copii), 
• actul de proprietate 
(extras de carte funciară), 
contract de închiriere sau 
contract de comodat (după caz)
• adeverinţă de venit, cupoane de 
pensie, cupoane de alocaţie de stat 
pentru copii, adeverinţe şcolare cu 
menţiunea dacă au burse şi cuantu-
mul acestora
• factura lunară de consum (în cazul 
încălzirii cu gaze naturale).

Lista bunurilor ce conduc la exclu-
derea acordării ajutorului de încăl-
zire poate fi consultată la Primăria 
Jimbolia. Formularul de cerere, 
precum şi mai multe informaţii, pot 
fi obţinute la biroul social.

social



Nouă sesiune de proiecte GAL  
Asociația Grup de Acţi-
une Locală “Banat-Vest” 
cu sediul în Judeţul Timiș,  
orașul Jimbolia, str. Ștefan 

cel Mare, deschide în perioada 14 
octombrie - 29 noiembrie 2013 se-
siunea pentru depunerea proiectelor 
aferente măsurilor cuprinse în Pla-
nul de Dezvoltare Locală. Proiectele 
se pot depune până la data de   29 
noiembrie 2013 la secretariatul 
GAL, de luni până vineri, în intervalul 
orar 09:00-14:00.

Solicitantul finanțării trebuie să 
respecte condițiile de conformi-
tate și eligibilitate așa cum sunt ele 
menționate în Ghidul Solicitantului 
aferent fiecărei măsuri. Ghidurile 
sunt afișate pe site-ul www.apdrp.ro 
sau pot fi procurate  de la sediul GAL. 

Criteriile de selecție locală precum 
și rapoartele de selecție vor fi afișate 
la sediul GAL și pe site-ul asociației 
www.galbanatvest.ro. Informații de-

taliate privind Planul de Dezvoltare 
Locală, măsurile și modul de com-
pletare a Cererii de finanțare puteți 
obține la sediul GAL, precum și la 
adresele de e-mail: gal.banat_vest@
yahoo.ro, helpdeskgalbanatvest@
yahoo.ro
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editare: Primăria Jimbolia, coordonator: Marian Rotaru, redactor: Radu Trifan, email: secretariat@jimbolia.ro

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

(Pompierii): 0256360312

Evidenţa populaţiei, octombrie 2013

Levinte-Florea Kevin-Daniel
Tudor Iasmina

Călin Cristian-Stefan
Duţoniu Paula-Maria
Calbău Alessia-Maria

Bine aţi venit pe lume!N
aş

te
ri

Nicola Claudiu şi 
Petrovics Ramona-Laura

Baieş Maftei-Daniel şi 
Novak Nicoleta

Mozeş Ştefan-Daniel şi 
Palade Alina-Elena

Ana Florea şi 
Păunescu Lucreţia-Felicia
Budulan Ioan-Emanuel şi 
Oancea Andreea-Maria

Gergely Andrei-Alexandru şi 
Leiher Diane-Claudia
Thierjung Rajmund şi 

Păun Giorgiana-Andreia

Casă de piatră!
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Niţă Mihaiu
Kovacs Ecaterina
Bejan Ruxanda
Sipoş Raveca
Kazimir Iosif

Dumnezeu să-i 
odihnească în paceD
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social Măsura
Fond 

disponibil
(euro)

Suma maximă 
nerambur

sabilă (euro)
41.1.112 “Instalarea tinerilor fermieri” 429.167 40.000
41.1.121 “Modernizarea exploatațiilor agricole” 122.330 61.165
41.1.123 “Creșterea valorii adăugate a produse-

lor agricole și forestiere
37.500 37.500

41.2.312 “Sprijin pentru crearea și dezvoltarea 
de micro-întreprinderi”

282.776 200.000

41.3.313 “Încurajarea activităților turistice” 315.000 200.000
41.3.322  “Renovarea, dezvoltarea satelor îm-

bunătățirea serviciilor de bază pentru 
economia și populația rurală și punerea 

în valoare a moștenirii rurale”

226.165 200.000

421 “Implementarea proiectelor de coo-
perare”

144.873  144.873  

Recomandări pentru încălzirea 
locuinţei în sezonul rece

Majoritatea incendiilor ce 
se produc la gospodăriile 
populației sunt cauzate 
de sistemele de încălzire 

 exploatate fără respectarea norme-
lor de prevenire a incendiilor. ISU 
Banat recomandă cetăţenilor care 
 utilizează la încălzirea locuinţelor 
sobe sau aparate ori mijloace elec-
trice de încălzire, să ia următoarele 
măsuri specifice de prevenire a in-
cendiilor de locuinţe:

• asiguraţi verificarea, curăţarea şi 
repararea, dacă este cazul, a coşu-
rilor de fum de către o persoană spe-
cializată;
• nu folosiţi decât materialul com-
bustibil pentru care a fost destinată 
soba şi evitaţi supraîncărcarea aces-
teia;
• nu folosiţi soba decât cu uşiţa în-
chisă;
• aşezaţi o tăviţă metalică în faţa 

sobei, în dreptul uşiţei;
• nu aşezaţi în apropierea sobei sau 
pe aceasta materiale combustibile;
• stingeţi focul din sobă înainte de a 
părăsi locuinţa;
• nu adormiţi niciodată cu soba 
a prinsă;
• verificaţi integritatea aparatelor şi 
mijloacelor de încălzire electrice, iar 
în cazul în care acestea sunt defecte, 
reparaţi-le cu ajutorul unui specialist 
sau cumpăraţi-vă altele noi;
• nu aşezaţi aparatele de încălzire 
electrice în apropierea materialelor 
combustibile;
• nu aşezaţi materiale combustibile 
pe mijloacele de încălzire electrice;
• decuplaţi aparatele de încălzire 
electrice înainte de a părăsi locuinţa 
sau de a adormi.
• nu lăsaţi niciodată copiii nesu-
pravegheaţi cu soba aprinsă ori 
aparatele de încălzire electrice în 
funcţiu ne.

siguranţă


