
Amenajarea locurilor de joacă 
pentru copii 

În goana pentru mo
dernizarea infrastructurii 
oraşului, de prea multe ori 
administraţia a trecut pe 

planul doi aspectele legate de ame
najarea spaţiilor verzi, parcurilor şi 
locurilor de joacă.  

Solicitările repetate ale părinţilor şi 
bunicilor au determinat Consiliul 
Local să aloce în acest an mai mulţi 
bani pentru locurile de joacă pentru 
copii, cele existente fiind insuficiente 
şi neatrăgătoare pentru cei mici. 

Astfel, în luna septembrie, Primăria 
Jimbolia a început un program  de 

înfiinţare a unor locuri noi de joacă 
acolo unde ele nu există şi de reame
najare a locurilor existente. Primele 
două au fost deja realizate, unul în 
Parcul Central şi al doilea în zona 
Constantin Brâncoveanu. Ele cu
prind seturi complete de instalaţii, 

cuprinzând tobogane, balansoare, 
leagăne, etc. 

Un al treilea loc de joacă pentru copii 
va fi amenajat în acest an în zona 
Locul Târgului, la intersecţia dintre 
Aleea Cito cu str. Porumbeilor. Anul 
viitor vor urma alte două locaţii, în 
zona Abator şi Futok/ANL.
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Urare
Cu ocazia Zilei internaţionale a Persoanelor 
Vârstnice, Primăria şi Consiliul Local Jimbolia 
adresează tuturor vârstnicilor din Jimbolia, 
calde urări de sănătate, viață lungă şi liniştită 
alături de cei dragi.

Toamna aceasta 
va fi una plină 
de evenimente 
importante, atât 
pentru Jimbolia 
cât şi pentru ţara 
noastră. Admi
nistraţia locală 
are şi ea un program extrem de 
încărcat. Pe lângă activităţile 
curente, se lucrează intens la foarte 
multe proiecte cu care vrem să 
accesăm fonduri europene din 
viitorul ciclu financiar 2014 – 2020 
(ne deschis până acum). De aseme
nea, aşteptăm de la Guvern să se ia 
decizii foarte importante cu privire 
la deblocarea situaţiei campusului 
de la intrarea în oraş şi la refacerea 
pistelor de biciclete. Efectuăm di
verse lucrări de amenajare, în imita 
fondurilor rămase şi pot spune că ne 
apropiem de finalizarea planului de 
investiţii prevăzut pentru acest an. 

În altă ordine idei, subiectul princi
pal care animă spiritele în această 
perioadă este legat de alegerile 
prezidenţiale care vor avea loc în 
luna noiembrie. Cu toţii ne dăm sea
ma cât de importante sunt acestea. 
Viitorul preşedinte va imprima o 
nouă direcţie României şi, vrem nu 
vrem, ne va afecta tuturor vieţile.  Pe 
cine veţi alege, asta rămâne doar 
alegerea dumneavoastră. Însă, in
diferent de opţiunea pe care o aveţi, 
eu am marea rugăminte să faceţi un 
efort şi să mergeţi cu toţii la vot. 
 

Primar 
Darius Adrian Postelnicu

O toamnă 
încărcată editorial

Pistele de biciclete vor fi refăcute   
Primăria Jimbolia a cerut 
oficial refacerea pistelor de 
biciclete după standarde 

de calitate mai ridicate.  

Proiectul tehnic a fost revizuit pen
tru ca pistele să fie mai late, mai so
lide şi mai bine conectate la trotuare. 
Sa cerut de asemenea ca accesul 
către curţi să fie asfaltat şi bordurat. 
O altă componentă a proiectului 
este legată de drumuri, iar în acest 

sens sa cerut as
faltarea zonei 
din jurul Statuii 
Florian, rămase 
neterminată, pre
cum şi reamena
jarea parcărilor 
prevăzute în 
proiect. Finanţa
torul – Ministerul Dezvoltării – a fost 
în principiu de acord cu proiectul re
vizuit. 

investiţii



Finalizarea oficială a 
proiectului EsuWater 

În data de 18 septembrie 
2014 a avut loc evenimen
tul de închidere a proiec
tului “Elaborarea unui man

agement durabil al infrastructurii de 
gospodărire a apelor în regiunea de 
frontieră UngaroRomână”.  

Evenimentul a avut loc la Casa de 
Cultură din Jimbolia şi au partici
pat managerii de proiect şi stafful 
implicat în implementarea proiect
ului din Ungaria şi România. Pentru 
că lucrările au fost bine executat (şi 
repede), sau realizat economii de 
150.000 euro din fondurile euro

pene, bani ce pot fi utilizaţi în acelaşi 
scop. Cu această ocazie, din discuţiile 
cu partea maghiară sa ajuns la un 
acord pentru extinderea proiectului 
în zona de nord a oraşului, respectiv 
între str. Spre Nord  Ştefan Cel Mare 
– Iuliu Maniu.
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investiţii

DEBLOCAREA SITUAŢIEI 
CAMPUSULUI ŞCOLAR 

Primăria împreună cu Agenţia 
de Dezvoltare Regională Vest au 
efectuat toate demersurile nece
sare pentru includerea Campu
sului şcolar printre proiectele fi
nanţate de Ministerul Dezvoltării.   
Sunt şanse mari ca la finalul lunii 
octombrie să fie semnat contrac
tul de finanţare a investiţiei. 

LUCRĂRI LA DRUMURI 
În prag de sezon rece, se lucrează 
la refacerea drumurilor oraşu
lui. Se fac pregătiri pentru reas
faltarea unei porţiuni din strada 
Avram Iancu, între intersecţia cu 
Liviu Rebreanu şi Dr. Karl Diel. De 
asemenea au fost pietruite câteva 
drumuri în zona Locul Târgului (str. 
Grozăvescu, Str. Griviţei şi str. Nico
lae Bălcescu) şi se are în vedere re
facerea drumurilor de  piatră din 
tot acest cartier.

„Avem de gând să introducem ca
nalizarea în acest cartier. În acest 
sens, pregătim un proiect cu fon
duri europene şi sperăm să pri mim 
finanţare. După ce introducem ca
nalizarea, vom asfalta drumurile şi 
amenaja trotuarele”, lea transmis 
primarul locuitorilor din zonă. 

O altă zonă vizată este cartierul 
Futok unde este necesar să se 
intervină pentru remedierea 
carosabilului deteriorat în urma 
lucrărilor la infrastructura de apă 
şi canal efectuate. De asemenea, 
Primăria şia unit forţele cu Con
siliul Judeţean Timiş şi a cerut bani 
de la Ministerul Dezvoltării pentru 
asfaltarea drumului din Clarii Vii. 

 Pe scurt 
SESIUNE DE PROIECTE 

GAL BANAT-VEST
În perioada 
10.09.2014 – 
10.10.2014 Asociaţia 
“Grup de Acţiune 
Locală BanatVest” 
are deschisă a patra 
sesiune de depunere a proiectelor 
pe anul 2014, pe măsurile: 
• 41.1.112 “ Instalarea tinerilor 
fermieri”, fond disponibil 332.000 
euro;
• 41.1.121 “Modernizarea exp
loataţiilor agricole”, fond disponibil 
112.185 euro;
• 41.3.322 “Renovarea, dezvoltarea 
satelor îmbunătățirea serviciilor 
de bază pentru economia și popu
lația rurală și punerea în valoare a 
moștenirii rurale”, fond disponibil 
227.665 euro.
Toate informaţiile cu privire la sesi
unea de depunere a proiectelor se 
găsesc pe www.galbanatvest.ro.

SPONSORIZARE PENTRU 
RECHIZITE

Începutul de an şcolar a fost mai 
uşor pentru copii din clasa 0 şi ele
vii clasei I. Compania Smithfield 
Ferme a făcut o sponsorizare către 
Primăria Jimbolia pentru dotarea 
cu ghiozdane şi rechizite pentru cei 

mici. Astfel, au fost oferite 140 de 
ghiozdane tip rucsac pentru cei din 
clasa I şi 40 de săculeţi pentru cei 
din clasa pregătitoare. 

RECTIFICARE DE BUGET 
Consiliul Local a aprobat rectifica
rea bugetului oraşului Jimbolia în 
vederea alocării unor sume de bani  
suplimentare pentru Liceul Tehno
logic şi Spitaul orăşenesc. Au fost 
daţi mai mulţi bani liceului pentru 
achitarea datoriilor la utilităţi şi pen
tru lucrările de reparaţii executate. 
La spital au fost alocate sume supli
mentare pentru finalizarea lucrărilor 
de modernizare a pavilioanelor, în
cepute şi neterminate.

BURSA LOCURILOR DE 
MUNCĂ 

Agenţia Judeţeană pentru Ocupa
rea Forţei de Muncă Timiş împreună 
cu Primăria oraşului Jimbolia şi An
alytika International organizează o 
bursă a locurilor de muncă la Jimbo
lia în intervalul 6-9 octombrie, între 
orele 09:00-17:00. Evenimentul 
se va desfăşura în Casa de Cultură 
(str. Tudor Vladimirescu nr. 81). Sunt 
aşteptaţi toţi cei aflaţi în căutarea 
unui loc de muncă. Participarea se 
va face doar pe baza cărţii de iden
titate.
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ALGERILE 
PREZIDENŢIALE 

LA JIMBOLIA 
Scrutinul pentru desemnarea celui 
care va fi Preşedintele României 
în următorii cinci ani va avea loc 
duminică 2 noiembrie. Delimita
rea secţiilor de vot este aceeaşi cu 
cea de la alegerile europarlamen
tare: Secţia nr. 280  Liceul Tehno
logic, nr. 281 – Şcoala Gimnazială, 
nr. 282 – Liceul Tehnologic, n. 283 
– Incubatorul de Afaceri, nr. 284 
– Casa de Cultură, nr. 285 – Casa 
de Cultură, nr. 286 – Şcoala Gim
nazială, nr. 287 – Grădiniţa Colonia 
ClariiVii. Lista cu străzile arondate 
fiecărei secţii poate fi consultată 
la sediul Primăriei Jimbolia sau 
pe siteul Prefecturii Timiş. Listele 
permanente pot fi consultate la 
secretariatul Primăriei Jimbolia.

Paisprezece candidaţi se vor con
frunta în alegerile prezidenţiale 
din 2 noiembrie. Ei vor fi înscrişi pe 
buletinul de vot în această ordine:
1. Kelemen Hunor (UDMR)
2. KlausWerner Iohannis (Alianţa 
CreştinLiberală PNLPDL)
3. Cristian Dan Diaconescu (Parti
dul Poporului  Dan Diaconescu)
4. Victor Viorel Ponta (Alianţa Elec
torală PSDUNPRPC)
5. William Gabriel Brînză (Partidul 
Ecologist Român)
6. Elena Gabriela Udrea (Partidul 
Mişcarea Populară)
7. Mirel Mircea Amariţei (Partidul 
Prodemo)
8. Teodor Viorel Meleşcanu 
9. Gheorghe Funar
10. Szilagyi Zsolt (Partidului Popu
lar Maghiar din Transilvania)
11. Monica Luisa Macovei 
12. Constantin Rotaru (Partidul Al
ternativa Socialistă) 
13. Călin Popescu Tăriceanu 
14. Corneliu Vadim Tudor (PRM) 

În cazul în care niciunul dintre can
didaţi nu va obţine majoritatea de 
50% + 1 din voturi, un al doilea tur 
de scrutin va fi organizat în data 
de 16 noiembrie.

In memoriam Ştefan Mleşniţă
În ziua de 19 septembrie 
2014, un stop cardiorespi
rator a pus capăt vieţii pro
fesorului Ştefan Mleşniţă. 

Vestea morţii sale a cernit inimile ce
lor care lau cunoscut şi stimat pent
ru faptele sale demne de toată lauda. 
 Acest veritabil fiu al Jimbo
liei sa născut la 22 noiembrie 1937. 
După terminarea şcolii primare din 
oraşul natal sa înscris la Liceul „C. D. 
Loga“ din Timişoara unde sa dove
dit a fi un elev silitor. A urmat apoi 
cursurile Universităţii „BabeşBolyai“ 
din ClujNapoca, devenind profe
sor de geografie. O scurtă perioadă 
a funcţionat la o şcoală din judeţul 
Timiş, apoi sa transferat în locali
tatea de baştină unde a funcţionat 
ca profesor titular la Şcoala Gimna
zială şi Liceul Tehnologic din Jimbo
lia. Timp de 31 de ani (19681999) 
a slujit cu vocaţie şi spirit de sacrifi
ciu învăţământul jimbolian, a dăruit 
şcolii tot ce a avut mai bun în sufletul 
său generos.  
 Omniprezent în viaţa cul
turală a comunităţii, sa afirmat ca 
un adevărat animator al acestei ac
tivităţi timp de peste patru decenii. 
Pensionarea sa în anul 1999 nu a în
trerupt contactul cu viaţa spirituală 
a localităţii, ci, dimpotrivă, acesta sa 
implicat în pregătirea şi desfăşurarea 
unor manifestări apreciate de pu
blic. Câţiva ani a fost un perseverent 
colaborator la presa locală, scriind 
articole la săptămânalul „Observa
tor de Jimbolia“. Ultimii ani din viaţă 

ia petrecut la Muzeul presei „Sever 
Bocu“ unde a fost director onorific. 
Acolo şia valorificat experienţa sa 
de animator cultural, dând activităţii 
acestei instituţii o notă aparte în an
samblul manifestărilor culturaledu
cative din oraş. 
 Trecerea sa în nefiinţă a în
doliat sufletele celor care iau fost 
elevi, a colegilor de generaţie şi celor 
de serviciu, a rudelor şi prietenilor, a 
tuturor acelora care lau cunoscut şi 
iubit.    
 Ziua de duminică, 21 sep
tembrie 2014, când rudele, repre
zentanţii primăriei oraşului, foştii 
elevi, cadrele didactice, prietenii şi 
cunoscuţii care au luat parte la slu
jba de înmormântare, va rămâne ca 
un moment deosebit în viaţa spiri
tuală a comunităţii, nu numai prin 
numărul impresionant de partici
panţi, ci şi prin elevata cuvântare ros
tită de preotul de la parohia catolică 
la catafalcul celui dispărut dintre 
noi.     
 Dumnezeu săi odihnească 
sufletul plin de dragoste pentru se
menii săi!
 Cu pioşenie,
 Dragomir Ciobanu

cultură

Serbările toamnei
Primăria şi Consiliul Lo
cal Jimbolia a organizat în 
perioada 45 octombrie 
2014 festivalul “Serbările 

Toamnei”. Din programul eveni
mentului a făcut parte Târgul inter
naţional de toamnă (ediţia a VIIa),  
concursul gastrono mic cu preparate 
gătite la ceaun, spectacole de muz
ică folclorică şi clasică şi multe altele. 
Evenimentul a fost organizat  în co
laborare cu GAL Banat vest, Asociaţia 
Agricultorilor şi Întreprinzătorilor 
Maghiari din Banat, Asociaţia Cse

konics Jimbolia şi Asociaţia Microre
gională „BanatRipensis” de Dezvol
tare a Localităţilor. 

cultură
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Evidenţa populaţiei 
 august - septembrie 2014

 Farkas Angelo NiccoloDavide
 Moldovan Alicia

 Damian LukasMarian
 Petrovici AnaIuliaVioleta

 Pavlov Aida
 Palade PurviAndreia

 Lucaciu Christian
 Ungureanu AdrianFlorin

 Simion GeaninaIoana
 Gorgan NataliaAlexia

 Gherman EmiliaVirginia
 Haraji MarcusAlexandru
 Cernea SebastianAlin

 Nicu PaulCristian
Bine aţi venit pe lume!
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 Constantin Nicolae  Merşan Elidia
 Kuncz Petru  Ebner VioletaEmilia

 Cristean MariusRomică   Juhasz Judit
 Ghiţă CătălinOvidiu 

 Andreoiu AdinaAlexandra
 Lazar AdrianEugen  Brancu Mirela

 Voin Gabriel  Ene OanaAdriana
  Ţigănescu Emanuel  

Ianăş AlinaPetronela
 Prodea GeorgeAdrian  
Marian MonicaAlexandra

 Petrovici FlaviusAdrian  
Nicola Iasmina

 Andrieş Costel    
Deatcu SorinaDana

 Nuţ Adrian  Panda AlinaGabriela
 Nechifor BogdanMihai  

Döme Claudia
 Lakatos Petru   etri Ileana

 Pop MarcusFlorian   
Heghedüs AndreeaPatricia

 Leiher DietmarAttila    Cioară Iuliana
 Ordodi Tiberiu  Ştefănoae Monica

 Barna PetruLadislau  Noda Erzsébet
 Nicola Gheorghe   Fusteac Lidia 

  Piparcă CiprianŞtefan  
Sabău Florentina

 Gheorghiu FlorinPetre   
Radu NicoletaMaria

 Filip AlexandruGabriel  
Tăbarcea ElenaCarolina
 Dema SergiuPetru   
Ciobanu MariaCristina

 Petrovics Arpad  Nalbaru Emilia
   

Casă de piatră!
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† Gärtner Pavel, Kraushaar Viorica
Berta Stefan, Hegyi Andras, 

Oszlanczi  Ştefan, 
ConstantinJorgin MariaTerezia, 

PetecuţăRegulă  Ion, 
Csikos Antoniu, 

Smerecinschi OvidiuNicolae, 
Boldizsar Olimpia, Pavăl  Eugen, 

Vitai  Mihai, Ţubucan Frăsina, 
Matias Stefan, Cristea Natalia, 
Fetelea Dumitru, Paul Blanchi, 

Calin Floarea, Mleşniţa ŞtefanAndrei, 
Schnell Katarina, Pop Ana †

Dumnezeu să-i odihnească în pace!
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Curăţenia de toamnă

SĂPTĂMÂNA I
6 oct. Luni str. Aleea Cito, I. Creangă, Griviţei, T. Grozăvescu

7 oct. Marţi str. T. Aman, Salcâmilor, Gh. Adoc, Lenau

9 oct. Miercuri str. Recoltei, Bucegi, S. Jager, N. Bălcescu

10 oct. Joi str. C. Coposu, C. Csekonics, E. Teodoroiu

11 oct. Vineri str. Rapova, Gării, E. Gojdu, C. Negruzzi

12 oct. Sâmbătă str. Spre Sud (între Republicii şi Spre Est), Bârzava

SĂPTĂMÂNA A II-A
13 oct. Luni str. Dr. V. Babeş, Lorena

14 oct. Marţi str. T. Vladimirescu (între Republicii şi Spre Est)

15 oct. Miercuri str. Calea Timișorii, I. Slavici (între Republicii şi Spre Est)

16 oct. Joi str. Spre Nord (între Republicii şi Spre Est), Spre Est,  Dru
mul Clarii

17 oct. Vineri str. I. Maniu, M. Eminescu

18 oct. Sâmbătă str. Ştefan cel Mare, E. Bartzer

SĂPTĂMÂNA A III-A
20 oct. Luni str. Republicii. 

21 oct. Marţi str. Spre Sud (între Spre Vest şi Republicii), Albinelor, Dr. 
Karl Diel

22 oct. Miercuri str. T. Vladimirescu (între Spre Vest şi Republicii), Gh. Doja

23 oct. Joi str. I. Slavici (între str. Spre Vest şi Republicii), L. Rebreanu

24 oct. Vineri str. Spre Nord (între str. Spre Vest şi Republicii),  Spre Vest

25 oct. Sâmbătă str. C. Brâncoveanu, Timiş

SĂPTĂMÂNA A IV-A
27 oct. Luni str. A. Iancu, P. Jung

28 oct. Marţi str. Cloşca, Crişan, E. Murgu, I. I. De la Brad

29 oct. Miercuri str. Mureş, Crişana, Horia, A. Vlahuţă, I. Vidu

30 oct. Joi str. N. Grigorescu, Prieteniei, J. Linster, Gh. Lazăr, B. P. 
Haşdeu.

31 oct. Vineri str. V. Alecsandri, A. Plopilor, C. Porumbescu

1 nov. Sâmbătă str. M. Kogălniceanu, B. Bartok, Carpaţi, G. Enescu

SĂPTĂMÂNA A V-A
3 nov. Luni str. C. D. Gherea, S. Bărnuţiu, A. I. Cuza

4 nov. Marţi str. Basarabia, M. I. Roată, V. Lucaciu

5 nov. Miercuri str. C. Mărăşeşti

6 nov. Joi str. A. Vlaicu, V. Ţepeş, V. Goldiş

7 nov. Vineri str. Şt. O. Iosif, G. Coşbuc, C. Kikindei, Banat

8 nov. Sâmbătă str. Spre Lenauheim, Cânepei, P. Sandor, C. Moţilor 

Primăria orașului Jimbolia 
organizează, în perioada 6 
octombrie – 8 noiembrie 
2014, programul de curăţe

nie de toamnă.
În cadrul acţiunii se colectează numai 
obiecte de uz casnic, gospodăresc 
şi deşeuri vegetale rezultate din 
curăţirea arborilor plantaţi pe alin
iamentele stradale şi a spaţiilor verzi 
din jurul imobilelor. Cetăţenii sunt 
rugaţi să depună în ordine la mar

ginea carosabilului, fără a împiedica 
circulaţia, deşeurile şi obiectele ce se 
colectează în cadrul acestei acţiuni, 
până cel târziu cu o zi înainte de ziua 
în care este programată colectarea în 
zonele şi cartierele în care locuiesc.
În această acţiune NU se colec
tează deşeuri din amenajari interi
oare, curăţirea pivniţelor şi a podu
rilor (moloz, praf de cărbune, ţigle, 
cărămizi, faianţă şi gresie sparte).

Iată programarea pe străzi:

curăţenie


