
Jimbolia strânge legăturile 
cu Germania 

La invitaţia comunităţii 
 şvabilor jimbolieni din Ger-
mania (H.O.G. Hatzfeld), la 
finele lunii mai, primarul 

Darius Postelnicu s-a deplasat în 
Germania, la Ulm, pentru a participa 
la întâlnirea tuturor şvabilor originari 
din Banat. 

La eveniment au participat peste 
5.000 de germani din tot Banatul, 
stabiliţi în Germania. Aici, primarul 
s-a întâlnit cu numeroşi jimbolieni  
plecaţi din localitate şi a discutat cu 
reprezentanţii comunităţii şvabilor 
despre modalităţile prin care legătu-
rile lor cu Jimbolia pot fi întărite. de 
asmenea, edilul nostru a fost invitat 
la primăria Ulm, unde s-a întâlnit cu 
primarul oraşului Ivo Gönner. 

ÎNFRĂŢIRE CU TREBUR
Vizita în Germania a fost un bun prilej 
pentru a răspunde invitaţiei făcute 
de primarul oraşului Trebur, Carsten 

Sittmann (vezi foto din presa locală 
germană), de a vizita localitatea cu 
care Jimbolia desfăşoară de aproape 
10 ani un proiect comun de tineret. 
La propunerea părţii germane, s-a 
discutat despre oportunitatea în-
frăţirii dintre oraşele noastre şi ex-
tinderea cooperării pe mai multe 
planuri. Cei doi primari au stabilit 
să înceapă demersurile de înfrăţire, 
preconizată a avea loc anul viitor. 

În altă ordine de idei, o asociaţie a 
părinţilor din Trebur a demarat o 
colectă de rechizite ce vor fi donate 
copiilor nevoiaşi din Jimbolia. 
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Combaterea ţânţarilor şi căpuşelor 
Primăria a efectuat o amplă campanie de comba-
tere a ţânţarilor şi căpuşelor al căror număr a explo-
dat în urma precipitaţiilor abundente de la sfârşit 
de lună mai.  Campania va continua şi în perioada 
următoare. 

Trecutul istoric 
al Jimboliei este 
inseparabil legat 
de comunitatea 
germană. După 
1989, oraşul a 
suferit o grea pier-
dere prin plecarea 
ultimului val de etnici germani. Au 
suferit enorm pentru că s-au rupt 
de casă iar pentru mulţi dintre ei, 
rănile sufleteşti provocate atunci 
nu s-au vindecat nici astăzi. Au 
purtat Jimbolia cu ei în suflet şi o 
iubesc, chiar dacă nu se vor mai 
întoarce „acasă” poate decât în 
vizită. În Germania au înfiinţat 
o asociaţie – H.O.G. Hatzfeld – 
care desfăşoară o sumedenie 
de activităţi legate, bineînţeles, 
de Jimbolia. S-au transformat 
în ambasadori ai oraşului peste 
hotare şi au încercat să-l ajute atât 
cât au putut. La invitaţia lor, am 
participat la reuniunea şvabilor de 
la Ulm. Eram departe, dar m-am 
simţit ca între prieteni. Am înţeles 
cât de mult avem de învăţat de la 
ei despre ceea ce înseamnă o co-
munitate unită şi dragostea pentru 
locul căruia îi spui „acasă”. Ei sunt 
un adevărat exemplu pentru noi. 
Trăind în Jimbolia, cu bucuriile şi 
greutăţile ei, uităm uneori că este 
de datoria noastră să ne iubim 
oraşul cel puţin la fel de mult pre-
cum jimbolienii din Germania. 

Primar 
Darius Adrian Postelnicu

Ambasadorii 
Jimboliei din 
străinătate  

editorial

Unirea Jimbolia, 
campioana ligii a VI-a  

Unirea Jimbolia a câștigat 
meciul disputat în data de 
8 iunie, pe teren propriu, 

împotriva echipei Voința Șandra, în 
cadrul ultimei etape a Ligii a VI-a - 
Seria I.  

Am avut parte de o partidă fru-
moasă, dominată categoric de către 
băieții noștri, cu multe goluri și oca-
zii de gol. Scor final: Unirea Jimbolia 
- Voința Șandra 6-2. Marcatori: Fe-
chete Eusebiu (hat-trick), Florin Gor-
gan (penalty), Stoica Marcus și Puică 
Cristian.

În urma acestei victorii, Unirea Jim-
bolia a devenit câștigătoarea acestei 
serii, având un total de 63 puncte (21 
victorii și 1 înfrângere) și totodată, 
echipa noastră a obținut promova-
rea în Liga a V-a.

sport



Inundaţiile - o problemă 
spinoasă la Jimbolia 

Noul sistem de preluare a 
apelor pluviale, recent in-
augurat, a trecut cu brio pri-
mul mare test: ploile abun-

dente din luna mai ce au depăşit 200 
litri/m2 (în condiţiile în care media 
anuală este de 500 l/m2). 

Însă dacă Zona Locul Târgului s-a 
transformat din zona cea mai vulner-
abilă la inundaţii în cea mai si gură 
din oraş, nu la fel se poate spune 
despre restul cartierelor. Problemele 
scoase la iveală cu această ocazie 
au tras un nou semnal de alarmă, 
pagubele pe termen lung putând 
fi însemnate dacă nu se iau măsuri. 
„După exemplul proiectului euro-
pean, avem în vedere reorganizarea 
întregului sistem de colectare şi di-
rijare a apelor pluviale pe întreaga 
rază a oraşului. În ultimii zeci de ani 
nu s-a investit suficient şi nu face faţă 
ploilor abundente. S-a ajuns în situ-
aţia în care se intervine pompieristic, 
doar atunci când este prea târziu, iar 
cei care suferă sunt cetăţenii”, explică 
primarul Darius Postelnicu.

Societatea primăriei, SC Hosta SRL şi 
pompierii au intervenit timp de mai 
bine de o săptămână pentru pom-
parea apei în exces şi decolmatarea 
şanţurilor, însă au fost depăşite de 
amploarea luată de inundaţii în un-
ele zone. Trebuie spus că problema 
este mult mai amplă: pe raza locali-
tăţii nu se întreţin suficient şanţurile 
de scurgere, multe podeţe sunt în-
fundate iar unele canale colectoare 

de la marginea oraşului nu-şi mai 
îndeplinesc rolul pentru că au ajuns 
adevărate depozite de gunoaie 
sau moloz. Zona de nord a ajuns să 
aibă cele mai mari probleme, asta 
şi pen tru că apele nu mai ajung să 
se scurgă în canalul de centură. De-

mersurile făcute pe lângă Agenţia 
Naţională de Îmbunătăţiri Funciare 
(ANIF) pentru ca acest canal să fie 
decolmatat nu au avut rezultat, insti-
tuţia motivând lipsa banilor. Acum, 
primăria caută soluţia legală pentru 
a interveni din fonduri proprii, pen-
tru că acele terenuri sunt în propri-
etatea ANIF.

Primarul spune că soluţia ideală ar 
fi un sistem de canalizare complet 
subteran, aşa cum există în marile 
oraşe, dar deocamdată nu există fon-
duri. „Trebuie să luăm măsuri de bun 
simţ, care nu costă. Noi am intervenit 
atât cât am putut, cu utilajele noas-
tre, dar este important ca cetăţenii 
să îşi cureţe şi să îşi întreţină şanţuri-
le de scurgere din faţa casei. Dacă au 
podeţe foarte deteriorate să vină la 
primărie să facă cerere pentru că le 
punem la dispoziţie tuburi de beton”, 
mai spune primarul.  

Cert este că, dacă nu va exista un 
efort coordonat al autorităţilor 
şi a cetăţenilor deopotrivă, la ur-
mătoarele ploi mai consistente, 
mulţi cetăţeni vor asista neputincioşi 
cum apa le  inundă gospodăriile.
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FONDURI PENTRU 
CAMPUSUL ŞCOLAR

În şedinţa din 22 mai 2014, Con-
siliul Local Jimbolia a aprobat 
contribuţia financiară a oraşului 
la proiectul de construcţie a Cam-
pusului şcolar. Potrivit cerinţelor 
Guvernului, bugetul local va alo-
ca suma 2% din costurile de con-
strucţie şi cheltuielile neeligibile 
(spre exemplu racordarea la uti-
lităţi). Măsura este necesară pen-
tru ca proiectul să fie finanţat din 
fonduri europene şi guvernamen-
tale, dacă va fi aprobat de ADR 
Vest.

CANALIZARE PLUVIALĂ 
PE ÎNCĂ DOUĂ STRĂZI

La finalizarea proiectului ESUWA-
TER, prin care s-a realizat un sistem 
de canalizare a apelor pluviale în 
zona Locul Târgului, s-a consem-
nat o reuşită mai puţin obişnuită a 
administraţiei locale: au fost eco-
nomisiţi 100.000 euro, bani pen tru 
care Primăria a soli citat finanţa-
torului permisiunea de a-i folosi 
pentru a extinde proiectul pe încă 
două străzi – Gheorghe Adoc şi 
Nikolaus Lenau. Atât instituţiile 
europene cât şi partenerul din 
Ungaria au fost de acord şi prin 
urmare s-a trecut la executarea lu-
crării pe cele două străzi, ce nu era 
inclusă în proiectul iniţial.

ÎN ATENŢIA 
PĂRINŢILOR PLECAŢI ÎN 

STRĂINĂTATE
Părintele care exercită singur au-
toritatea părintească sau la care 
locuieşte copilul, precum şi în ca-
zul în care ambii părinţi urmează 
să plece la lucru în străinătate au 
obligaţia de a solicita în instanţă 
desemnarea persoanei care se 
va ocupa de creşterea şi îngriji-
rea copilului în această perioadă 
conform Legii 272/2004 privind 
protecţia şi promovarea dreptu-
rilor copilului. Informaţii detaliate 
puteţi obţine de la reprezentanţii 
biroului social ai primăriei.
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COMPLETAREA 
DATELOR DIN 

REGISTRUL AGRICOL
În baza HCL 121/19.06.2014, per-
soanele fizice şi juridice cu gos-
podării agricole vor fi invitate, pe-
riodic, la sediul Primăriei Jimbolia 
pentru a completarea datelor în 
registrul Agricol. Rugăm cetăţenii 
şi persoanele juridice să înţeleagă 
că este în interesul lor să se pre-
zinte conform invitaţiilor, datele 
din Registru Agricol fiind baza 
tuturor documentelor eliberate 
de noi, la cerere, pentru subvenţii 
şi alte necesităţi ale deţinătorilor 
de terenuri, animale etc. Con-
form OG. 28/2008, neprezentarea 
la Primărie pentru completarea 
Registrului Agricol constituie con-
travenţie şi se sancţionează cu 
amendă.

Secretar, Niţoi Ionel

POMPIERII JIMBOLIEI, 
CAMPIONI JUDEŢENI 

LA CONCURSUL 
PROFESIONAL

Formaţiunea civilă de pompieri 
voluntari din Jimbolia a obţinut 
primul loc în faza judeţeană a 
competiţiei profesionale. Ei au dat 
măsura capacităţii şi priceperii lor 
în probele de îndemânare, viteză 
şi obstacole, fiind superiori cole-
gilor din judeţ. Echipa s-a calificat 
în etapa regională ce se va des-
făşura la Satu Mare şi unde se vor 
reuni 8 judeţe. 

EXCURSIE LA VIENA
În perioada 31 mai – 8 iunie, 
Primăria a organizat excursia ele-
vilor la Viena, o tradiţie care îm-
plineşte 10 ani. Circa 100 de elevi 
merituoşi de la Liceul din Jimbolia 
au petrecut un week-end în capi-
tala Austriei, unde au vizitat cele 
mai importante obiective turis-
tice ale oraşului. Transportul, ca-
zarea şi masa au fost asigurate de 
primărie, cu sponsorizarea  com-
paniei Sumida.

Rezultatul alegerilor 
europarlamentare 

Peste 2.000 de jmbolieni 
şi-au exercitat dreptul de 
vot la alegerile europarla-
mentare din data de 25 mai 

2014.  Prezenţa la vot la cele 8 secţii 
de votare amenajate pe raza oraşului 
a fost de 18,35%, respectiv 2.037 per-
soane, mai bună decât la alegerile 
europarlamentare din 2009 (când au 
votat 1.237 persoane) şi 2007 (1.647 
persoane). 

„Le mulţumesc tuturor celor care au 
participat la vot, dar şi colegilor şi 
reprezentanţilor partidelor din secţii 
pentru că au ajutat ca alegerile să se 
desfăşoare normal şi fără incidente”, 
a ţinut să precizeze primarul Darius 
Adrian Postelnicu.  

În graficul de mai jos vă prezentăm 
în mod sintetic voturile obţinute de 
principalii actori politici. 

Trebuie spus că din totalul voturilor, 
4,37% au fost nule şi 10,02% au vo-
tat pentru alte partide sau candidaţi 
independenţi, toţi cu scoruri foarte 
mici. 

PDL
PSD

PNL

UDMR
PMP Mircea

Diaconu
PPDD

23 %
21 %

17,9 
%

8,7 %
5,6 % 5,3 %

3,1 %

Cum a votat 
Jimbolia

la alegerile 
europarlamentare

din 25 mai 2014

electoral

Donaţii pentru repararea bisericii 
romano-catolice din centrul Jimboliei

Biserica romano-catolica 
din centrul Jimboliei are 
nevoie de ajutorul tuturor 
pentru a fi reparată. 

Schimbarea acoperişului a fost prima 
şi cea mai urgentă măsură luată iar 
acum se lucrează la refacerea interio-
rului bisericii, o lucrare complicată ce 
necesită mult timp. Însă acest lucru 
nu este suficient. „Ploile şi ninsoarea 
au ajuns să afecteze şi acoperişul tur-
nului bisericii, precum şi faţadele, zu-

grăveala exterioară şi tencuiala, un-
eori ajungând până la cărămidă”, se 
arată într-un anunţ publicat de paro-
hia romano-catolică Jimbolia. În me-
sajul transmis credincioşilor, preotul 
paroh Davos Lucacela şi-a exprimat 
speranţa că în acest an se vor putea 
demara lucrările de reparaţie ale 
acestora şi i-a îndemnat pe toţi să 
facă un efort financiar pentru a spri-
jini biserica.  Pentru orice donaţie sau 
contribuţie benevolă, vă rugăm să vă 
adresaţi biroului parohial. 

religie

Piste de biciclete
Se apropie de finalizare 
proiectul de construcţie a 
drumurilor şi pistelor de 
biciclete, finanţat din fon-

duri europene. 

Totuşi, Primăria a constatat nu-
meroase problemele la modul cum 
au fost executate unele piste şi s-a 
arătat nemulţumită de calitatea lu-
crărilor. „Le-am cerut constructorilor 
să remedieze tronsoanele care s-au 
deteriorat la scurt timp după ce au 
fost terminate, în caz contrat nu vom 
semna recepţia lucrărilor”, a declarat 
primarul. „Din păcate soluţia teh-

nică prevăzută 
în proiect este 
una de slabă 
calitate. Noi am 
fi vrut ca pistele 
să fie altfel, mai  
late şi mai so-
lide, dar nu am 
putut modifica 
proiectul, el fiind 
deja aprobat în 
această formă de 
către finanţator”, a mai spus acesta. 
„Asta nu scuză calitatea slabă con-
statată în multe locuri”, a conchis 
edilul.

investiţii



Ju
rn

al
 d

e 
Ji

m
bo

lia
 • 

iu
ni

e 
20

14

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

Evidenţa populaţiei 
mai - iunie 2014

Murariu David-Andreas
Murariu Eduard-Gabriele

Pintilie Raul-Teofil
Lazar Antonia-Elena
Radu Maria-Angela

Nicola Vincenzo-Andrei

Bine aţi venit pe lume!

N
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Merjan Marius şi 
Constantin Lavinia

Todea Francisc-Cristian şi 
Sipos Alexandra-Eveline
Neamtu Ciprian-Alin şi 
Soteanu Elena-Daniela

Chifan Andrei-Cristian şi 
Paudics Silvia-Cristina

Mocanu Octavian-Constantin şi 
Ciciovan Georgiana-Amalia

Deciov Raul şi 
Ciuras Carmen-Mihaela

Stirbu Costel şi 
Burulea Ana-Claudia

Alesu Laviniu-Cristian şi 
Craciun Dorina-Ecaterina

Dragomir Traian-Gabriel şi 
Csukodi Maria

Andro Tibor-Ianos şi 
Chiznoi Ana-Rodica

    
Casă de piatră!
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Paul Eva, Volenter Ecaterina, 
Apostol Natalia, Boldizsar Ioan,

Bologh Adalbert, Gheorghe Daniel, 
Madar Iren, Olteanu Voicu, 

Lukasz Iosif, Ghile Flore, 
Merjan Ioan, Varga Barbara,

Nicola Ecaterina, Andras Rozalia,
Tirla Maria, Cioban Calina,

Barna Mihai, Gotca Ion,
Otgon Ion, Delea Floare-Vioara,

Sandor Iuliana

Dumnezeu să-i odihnească în pace!
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Cetăţenii care doresc să 
primească informaţii de 
actualitate prin serviciul 
SMS se pot înregistra trimiţând 
un mesaj text (tarif normal) la 

numărul de telefon 0741 286 550, 
care să conţină numele, 

prenumele şi adresa exactă.

ELEVII PREMIANŢI  AI LICEULUI TEHNOLOGIC JIMBOLIA

IX A
I
II
III

Pavăl Emanuel 
Jucuți Alida 
Măgdoiu Raluca

XIA
I
II
III

Kașa Ian
Kuncz Syntia
Popa Mădălina

IX B
I
II
III

Dumea Abigail
Cristea Andrada
Zaiț Raluca

XI B
I
II
III

Mariș Florica
Agachi Andreea
Keci Oana

IX C III Tătar Iosua
XII A

I
II
III

Rîf Anda
Bala Răzvan
Danschi Roxana

X A

I
II
II
III

Cioară Rahela
Tinei Octavia
Lăcătuș Ioana
Creangă Adriana XII B

I
II
III

Schilling Beatrice
Torac Naomi
Ianoș Andreea

X B
I
II
III

Dobîrcău Georgiana

Balogh Patricia XII C III Bortiș Beniamin

Bunduță Laura XII G III Cănuci Ruxandra

V A

I Paliciuc Alex Gabriel          
Vălean Vlad

II Tănase Rebeca Damaris     

III
Balogh Andrei                          
Ciutură Alexandru Neda
Ulăreanu Iulia

V B

I Takacs Bianca

II Bursuc Fabian 

III Berbecaru Florina 

V C

I Popescu Valentina

II Ciobanu Alexandru

III Ember Delia 

V D
I Volenter Iulian

II Gall Andreea

V E

I Micler Melisa

II Răducan Leonardo

III Panţâru Marcelini  

VI A

I
Babeţi David Alexandru   
Petruţ Diana
Rusu Vasilica Melania

II Alexa Andreea Ana Maria
Ungureanu Răzvan

III Frunză Doris Nicole

VI B I Bacio Maria 

VI C I Simina Samuel 

VI D
I Butnaru Orlando Andrei 

II Dobre Natan 

VI E

I Rohlicek Anca 

II Almăşan Sonia 

III Roman Adrian 

VI F I Kokai Endre Eduard 

VII A

I Traşcă Miriam

II Tanc  Maria

III Ivăşchescu  Oana

VII B

I Brânzaş Raluca Valeria  
Rîf Gina Maria

II Feier Romina Ştefania

III Clapa Sorina Maria
Hânciu Andreea

VII C I Ciobanu Elena Mihaela

VII D I Lemnariu Marian
Muntyan Mihaela  

VII E
I Pataki Markus

II Şoşa Loredana

VIII A

I Sava Nicoleta Andreea

II Moga Gabriel Adrian

III Coste Rebeca Sefora  
Postelnicu Nathalie

VIII B

I Munteanu Adrian

II Munteanu Valentin

III Lucza Larisa

VIII C

I Dobre Miriam

II Moangă Andreea

III Pavăl Carla

VIII D

I Lefter Delia

II Todea Raul

III Otvos Larisa

VIII E

I Drăguţ Elisa

II Drăguţ Crinela

III Leiher Larisa

VIII F I Coşa Gabriela Maria

ELEVII PREMIANŢI AI ŞCOLII GIMNAZIALE JIMBOLIA

Premianţii Jimboliei  
La sfârşit de an şcolar, îi 
felicităm pe toţi elevii Jim-
boliei pentru rezultatele 

deosebite la învăţătură şi le urăm o 
vacanţă plăcută! 

Suntem mândri de voi!

educaţie


