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De când au 
început lucrările 
la canalizarea 
orașului ni s-au 
adus foarte mul-
te critici pentru 
modul neprofesi-
onist în care s-a 
lucrat pe șantiere și ni s-a reproșat 
că nu facem destul pentru a contro-
la și amenda constructorii. 
Deși am încercat să explicăm cum 
stau de fapt lucrurile, au existat în 
continuare  nemulțumiri adresate, 
pe nedrept, Primăriei și echipei 
pe care o conduc. Este regretabil 
că lucrările nu s-au făcut repede, 
curat, cu minim de deranj, așa cum 
ar fi decurs într-o țară europeană, 
dar Primăria nu poate fi trasă la 
răspundere pentru acest lucru. 
Sunt nevoit să repet: proiectul de 
canalizare este în totalitate ges-
tionat de Aquatim, de la faza de 
proiectare până la faza de imple-
mentare. Mai mult decât atât, au-
torizația de construire a fost emisă 
de Consiliul Județean Timiș, și nu 
de către Primăria Jimbolia, pentru 
că este o lucrare care face parte din 
Masterplanul Județului. 
Vorbim, totuși, despre o investiție 
ce valorează peste 8 milioane de 
euro, atât de necesară orașului. 
Primăria și Consiliul Local nu pot 
decât să urmărească și să încerce 
să rezolve reclamațiile cu privire la 
necazurile pricinuite locuitorilor. 
Dar nu putem fi făcuți responsabili 
pentru ceea ce nu este de compe-
tența noastră.

Primar,
Darius Adrian Postelnicu

Proiecte pentru Jimbolia în 2017  
ÎN AȘTEPTAREA aprobării bugetului pe 
2017, Primăria Jimbolia începe anul 
cu un portofoliu solid de proiecte 
care vor fi puse în practică, în funcție 
de fondurile disponibile. Deși nu se 
poate anticipa cu precizie câți bani 
vor veni de la bugetul național pen-
tru Jimbolia, în rândul administrației 
previziunile sunt optimiste, mai ales 
că unele proiecte au fost câștigate și 
au finanțare asigurată, iar în conturi-
le Primăriei a rămas un excedent bu-
getar de aproximativ 7 milioane lei. 
Și asta nu pentru că Primăria n-a pu-
tut să-i cheltuie, ci pentru că a ges-
tionat corespunzător banii orașului, 
iar pe final de an au sosit sumele ca 
ramburs pentru lucrările deja exe-
cutate în cursul anului din fondurile 
europene.  

PROIECTE ÎN CONTINUARE
În primul rând, în 2017 vor continua 
și parțial se vor finaliza proiectele 

deja începute. La piața agroalimen-
tară s-au reluat timid lucrările și de 
îndată ce timpul va permite se va lu-
cra la turație maximă. Aici, circa 40% 
din investiție a fost finalizată, inclusiv 
fundația și o parte din zidărie. 

Șantierul de la Baza Sportivă din parc 
repornește la primăvară. La finele 
anului trecut au fost demolate struc-
turile existente, s-a cărat molozul și 
se pregătesc lucrările la infrastructu-
ră, vestiare, tribune, aducerea utilită-
ților (apă-canal). 

În ceea ce privește platoul pavat din 
centru, finalizat în fața bisericii cato-
lice, dar blocat în partea diametral 
opusă, s-au obținut, într-un final, ul-
timele avize și se poate da undă ver-
de începerii construcției. 

Proiectul de modernizare a drumu-
rilor din Clarii-Vii s-a deblocat și el 
între timp și de îndată ce vremea 
va permite se va continua refacerea 
structurii rutiere, amenajarea rigo-
lelor, remedierea porțiunilor unde 
au apărut probleme, iar la final aș-
ternerea covorului asfaltic, în două 
straturi.

(continuarea în pagina 2)
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•	 POSTELNICU DARIUS- 
ADRIAN - 45 ani- 
Economist;

•	 FERESCU LAURA MĂRIO-
ARA - 37 ani- Jurist;

•	 TABEICĂ NECULAI - 61 
ani- Șofer;

•	 SCROB RADU-NICOLAE - 
37 ani- Inginer;

•	 PRCSINA IANCU - 42 ani- 
Inginer Electronist

•	 CIOFIAC IOAN - 45 ani- 
Economist;

•	 FLORE CRISTIAN - 31 ani - 
Electronist;

•	 CIUCIULETE PETRU - 67 
ani- Economist;

•	 PANAIT MIHAI - 36 ani- 
Veterinar;

•	 VASILACHE COSTEL - 49 
ani- Tehnician;

•	 STĂNCHESCU-GOLBAN 
LIVIA-DOINA - 58 ani- Pro-
fesor;

•	 BURA VASILE - 55 ani- 
Economist;

•	 NICORICI ILIE - 57 ani- 
Geamgiu;

•	 BARNA PETRU-LADISLAU 
- 52 ani- Tehnician;

•	 TODICA MARIN - 67 ani- 
Maistru;

•	 FEIER FELICIA - 28 ani- 
Asistent Farmacist;

•	 DEMETER LUCIAN
- 37 ani- Programator;

•	 ISTINIE ADINA - 38 ani- 
Profesor;

•	 BORCAN CARMEN - 37 
ani- Contabil;

•	 RICĂ MARIAN -59ani- 

Instructor Sportiv;
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Din nou despre 
canalizare

Termenul de plată al taxelor 
și impozitelor

Contribuabilii care își achită taxele și impozitele aferente anului în curs până 
la data 31 martie 2017, vor beneficia de o reducere de 10% din valoarea de 
plată. După această dată se vor aplica majorări de 1% pe lună sau fracțiune 
de lună.
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Proiecte pentru Jimbolia în 2017
(continuare din pagina 1)

În ceea ce privește lucrările noi ce 
vor demara sau se vor realiza inte-
gral în 2017, lista este lungă, iar la ea 
se adaugă proiectele depuse sau în 
curs de a fi depuse, pe diferite linii de 
finanțare guvernamentale sau euro-
pene.

CENTRU CIVIC MODERN
Zona centrală a Jimboliei va în-
cepe să capete o altă față, pe 
măsură ce va continua moder-
nizarea centrului civic, de la bi-
serica catolică înspre Calea Ti-
mișorii, pe porțiuni.  Apoi, vor 
fi reabilitate: clădirea Primăriei, 
fost palat al familiei nobiliare 
Csekonics și monument istoric 
al orașului, parcul din fața pri-
măriei, monumentul simbol 
al orașului – statuia dedicată 
Sf. Florian, dar și monumen-
tele dedicate Eroilor și Pa-
șoptiștilor.

SPRIJIN PENTRU BISERICI
Biserica ortodoxă va intra și ea în 
reparații exterioare, iar Consiliul Lo-
cal va susține financiar demersurile 
acesteia. În schimb, pentru cultul 
catolic eforturile se vor concentra 
pe începerea restaurărilor la biserica 
din Futok, primordială fiind schim-
barea acoperișului. În funcție de so-
licitări vor fi sprijinite și alte culte, în 
mod echitabil. 

PATRU PROIECTE PENTRU 
ÎNVĂȚĂMÂNT
Pentru învățământ, Primăria a pregă-
tit patru proiecte mari ce vor fi depu-
se spre finanțare fie prin Programul 
Național de Dezvoltare (PNDL), fie 
prin axele de finanțare prin Progra-
mul Operațional Regional (POR). 
Primul proiect vizează extinderea 
și reabilitarea Liceului, dotarea lui 
cu o bază sportivă, o sală de sport, 
amenajarea de laboratoare, moder-
nizarea instalațiilor de încălzire, re-
funcționalizarea mansardei și trans-
formarea ei într-o sală de conferințe, 
dar și diverse dotări necesare clădirii. 

Al doilea și al treilea proiect vizează 
reabilitarea, extinderea și dotarea 

școlilor și grădinițelor din Jimbolia. 
Al patrulea proiect are ca scop con-
struirea unei noi creșe, cu 80-100 de 
locuri, pe strada Timișorii, la nr. 37.

INVESTIȚII ÎN SPITALE
La capitolul sănătate, deși s-a inves-
tit masiv în ultimii ani, cu rezultate 
extraordinare, mai sunt multe de 
făcut, așa că anul acesta se dorește 

reabilitarea pavilioanelor rămase 
nereparate, dar și achiziția unui 

aparat de raze modern, pentru 
care se caută surse de finan-
țare. 

CANTINĂ SOCIALĂ NOUĂ
Un proiect de mare impact 
social este demararea con-
strucției unei cantine socia-
le pentru persoanele vârst-
nice, cu 100 de locuri, pe 
strada Vladimirescu nr. 61.
 
BANI PENTRU IN-

FRASTRUCTURĂ
În ceea ce privește infrastruc-

tura mare a orașului, Primăria a de-
pus deja două proiecte mari la Minis-
terul Dezvoltării, primul în valoare de 
12.400.000 lei pentru reabilitarea și 
repararea drumurilor din oraș unde 

s-a terminat lucrarea de canalizare 
(finisaje, accese în gospodării, rigole, 
refacerea spațiilor verzi), al doilea, cu 
o valoare estimată la 24.720.000 lei, 
pentru extinderea lucrărilor la insta-
lațiile de preluare a apelor pluviale, 
în zonele cu probleme.

PROIECTE CU UNGARIA ȘI SERBIA
Împreună cu Primăria Kikinda și 
Drumurile Naționale din Serbia, a 
fost depus un proiect de 800.000 
de euro pentru reabilitarea drumu-
rilor care se intersectează cu DN59C 
către vama Lunga (str. Ioan Slavici, 
Liviu Rebreanu, str. Mărășești, toate 
necesită reparații sau structură ruti-
eră nouă). 

O altă investiție, în valoare de 
170.000 de euro, pregătită împreună 
cu Primăria Nova Crnja, prevede con-
struirea unui popas turistic pentru ci-
cliștii care tranzitează vama Jimbolia. 
Acesta va fi format dintr-o platformă, 
grupuri sanitare, bănci, plantare de 
pomi. Proiectul a trecut de faza de 
jurizare, a fost aprobat și urmează să 
fie semnat contractul de finanțare.

Un alt proiect european pe axa Ro-
mânia – Serbia se află pe lista de aș-
teptare și vizează situațiile de urgen-
ță. În valoare de aproape 500.000 de 
euro, el are ca scop dotarea cu mij-
loace de intervenție - buldozer, exca-
vator și pompe. 

Împreună cu localitatea maghiară 
Mórahalom va fi depus un alt proiect 
pentru amenajarea bălților ca zonă 
turistică. Valoarea proiectului se ri-
dică la 300.000 de euro. În principal 
este vizată forarea de puțuri de ali-
mentare cu apă pentru că izvoarele 
naturale s-au colmatat și trebuie re-
luată aprovizionarea cu apă proas-
pătă, necesară supraviețuirii florei și 
faunei. În plus, zona va fi amenajată 
cu mobilier, băncuțe, aparate de fit-
ness de exterior etc.

Alt proiect care vizează zona bălților 
va fi jurizat de către Grupul de Acți-
une Locală (GAL) Banat-Vest și are o 
valoare de 75.000 de euro, bani euro-
peni. Are ca scop principal aducerea 
curentului electric în zona bălților, 
dotarea cu iluminat public, aducerea 
instalații electrice pentru spațiile pri-
măriei de aici. 

CANALIZARE LA CLARII-VII
Nu în ultimul rând, menționăm că 
se lucrează la documentația pentru 
reluarea lucrărilor la sistemul de apă 
și canalizare în Clarii-Vii. Proiectul 
există, a fost realizat în proporție de 
40-50% și depinde de susținerea din 
partea Ministerul Dezvoltării pentru 
a fi finalizat.

Pe lângă cele prezentate, mai sunt în 
derulare proiecte cu caracter cultu-
ral și sportiv, toate fiind importante 
pentru administrația locală. 



Grad bun de colectare 
a taxelor și impozitelor

PRIMĂRIA Jimbolia a încheiat anul 
2016 cu un grad de colectare a taxe-
lor și impozitelor locale de aproape 
90%. Exceptând creanțele aflate în 
litigiu, Primăria a reușit să încaseze 
cea mai mare parte din sumele pre-
conizate, urmare a unei discipline 
crescute a plătitorilor, dar și a măsu-
rilor luate de inspectorii fiscali care 
au trimis somații și urmărit, pas cu 
pas, ca fiecare să își plătească în mod 
corect dările către bugetul local. 

În tabelul de mai jos regăsiți situația 

privind gradul de colectare a unor 
venituri proprii pe anul 2016. Cele 
mai mult colectate sunt impozitul 
pe terenul extravilan (93%) și impo-
zitele și taxele pe clădiri de la per-
soanele juridice (92%), în timp ce la 
polul opus se regăsesc impozitele 
datorate de persoanele fizice pentru 
mijloacele de transport (72%). 

Pe această cale, facem un apel către 
toate persoanele care au restanțe să 
vină să le achite pentru a evita majo-
rările și penalizările aferente.

3

Taxa de colectare a gunoiului 
a fost majorată 

CONSILIUL LOCAL Jimbolia a decis în șe-
dința din data de 9 februarie 2017 să 
actualizeze tarifele la colectarea gu-
noiului, pentru a acoperi creșterile 
impuse prin lege de către Guvernul 
României. 

În fapt, de la 1 ianuarie 2017 a in-
trat în vigoare o taxă de 80 de lei/
tona de gunoi, aplicată operatori-
lor de salubritate, iar din 2018 va fi 
aplicată o nouă majorare, de 120 lei/
tonă. Toate acestea sunt cauzate de 
neîndeplinirea de către România a 
angajamentelor față de Uniunea Eu-
ropeană legate de scăderea cantită-
ților de deșeuri produse și creșterea 
selectării colective.

Astfel, tariful a crescut de la 8,66 lei/

persoană la 11,31 lei/persoană (cu 
tot cu TVA).

Singura soluție pentru ca această 
taxă să nu mai crească este ca deșe-
urile să fie colectate selectiv. În Jim-
bolia, deși s-a introdus colectarea 
selectivă în urmă cu mai mulți ani, 
mai puțin de 20% dintre cetățeni fo-
losesc regulat sacul galben pentru 
plastic, hârtie și cartoane.

Directori 
reconfirmați

MANAGERII celor două instituții de 
învățământ din Jimbolia au fost 
reconfirmați în funcție, după ce 
au promovat cu succes examenul 
pentru funcția de director. Dom-
nul Adrian Petruț a semnat con-
tractul de management pentru 
conducerea Liceului Tehnologic 
Jimbolia, pentru anul școlar 2016 
– 2017, iar doamna Mihaiela Ge-
ambazu pentru conducerea Școlii 
Gimnaziale Jimbolia.

Două fabrici din 
Jimbolia își extind 

activitatea
CEI MAI MARI angajatori din Jimbolia, 
companiile Sumida și Adient (fosta 
Johnson’s Controls), își extind ca-
pacitățile de producție pe care le 
dețin în orașul nostru. Cele două 
companii au depus documentațiile 
necesare pentru obținerea de au-
torizații de construire, în vederea 
extinderii fabricilor cu hale noi. În 
cazul Adient a fost aprobată auto-
rizația și lucrările au demarat, iar în 
cursul anului vor începe și cele de 
la Sumida. Astfel, vor fi create noi 
locuri de muncă.

Seminar gratuit 
pentru obținerea de 

fonduri europene
ÎN DATA de 21 februarie 2017, în 
sala de ședințe a Primăriei Jim-
bolia s-a desfășurat un seminar 
organizat de ADR Vest, dedicat 
finanțărilor nerambursabile acor-
date IMM-urilor. Cu această oca-
zie a fost prezentat „Ghidul soli-
citantului” și condițiile specifice 
de accesare a fondurilor: criterii 
de eligibilitate și selecție, catego-
rii de cheltuieli eligibile, criterii 
de evaluare tehnică și financiară, 
completarea cererii de finanțare 
și anexele aferente, dar și sistemul 
online de depunere a proiectelor 
– MySMIS. Participarea a fost gra-

tuită.

Denumire indicator
Drepturi 

constatate în 
anul 2016

Încasări 
realizate %

Impozit pe clădiri de la persoane fizice 557.000 453.000 81%
Impozit și taxă pe clădiri de la persoane juridice 1.154.000 1.058.000 92%
Impozit pe terenuri de la persoane fizice 387.000 333.000 86%
Impozit și taxă pe teren de la persoane juridice 217.000 175.000 81%
Impozit pe trenul din extravilan 932.000 871.000 93%
Impozit pe mijloace de transport – persoane fizice 342.000 246.000 72%
Impozit pe mijloace de transport – persoane juridice 140.000 106.000 76%
Venituri din concesiuni și închirieri 244.000 210.000 86%

TOTAL 3.973.000 3.452.000 87%



 Hariton Adelin-Rareș
Brata Petrișoara-Maria
Elekeș Antonia-Maria
Sandor Lidia-Iana 
Bine aţi venit pe lume!
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Evidenţa populaţiei 
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 Pap Eduard-Adrian și 
Pastor Adelina-Dorina

 Sabău Florian și 
Darie Greta-Ramona
 Kiss József-Tibor și 

Ferăstăuaru Mariana-Camelia
 Sztojko Viorel-Suraj și 

Novacovici Rozalia
Casă de piatră!
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† Petraru Ioan, Fortuna Walter - 
Valentin, Gașpar Maria, Vîlcu Gheor-

ghe, Chin Rozalia, Iorgoaia Petru,
Vaida Maria, Fuștiac Ioan,

Kolenyak Ana, Românu Mircea,
Mamca Floare, Ilie Pompiliu,

Tempian Rodica, Gémesi Rozalia,
Tomoiagă Maria, Scacon Viorica,

Olteanu Nicolae, Jurca Ilie,
Santa Elena, Ludwig Ioan,
Ranița Iosif, Stâncă Nina,

Petraru Iohan, Pantilimon Gheorghe, 
Potecaru Zaharia, Cristea Filareta, Boț 

Petru †
Dumnezeu să-i odihnească în pace!

De
ce

se
(acte înregistrate în Registrul de stare civilă 

al orașului Jimbolia)

Sportivi jimbolieni, 
campioni naționali la lupte

SPORTIVII din Jimbolia au obținut re-
zultate excelente la Campionatul Na-
țional de Lupte, desfășurat la Reșița 
în perioada 3-5 ianuarie 2017. Nu 
mai puțin de 5 reprezentanți ai ora-
șului nostru au avut parte de rezul-
tate notabile, luptând cot la cot cu 
echipe consacrate pe plan național, 
din Capitală sau marile orașe.

Cel mai bun loc a fost obținut de 
sportivul David Dobre de la ACS Vo-
ința Jimbolia, sub conducerea antre-
norului emerit Cornel Dobârcău. El 
a urcat pe cea mai înaltă treaptă a 

podiumului, în competiția de lupte 
libere seniori, categoria 65 kg.

La concursul feminin, Tabita Dobre 
de la același club sportiv a obținut 
locul II la individual lupte, categoria 
53 kg, iar Timeea Ioja de la CSS Jim-
bolia, locul III la categoria 60 kg.

Au mai obținut rezultate bune Rahe-
la Dobre (CSS Jimbolia) – locul V la 
categoria 48 kg, și Lidia Dobre (ACS 
Voința) locul V la categoria 48 kg.
Felicitări tinerilor sportivi și mult suc-
ces în competițiile viitoare!

Norme privind buna gospodărire, 
întreținere și curățenie, păstrarea 

liniștii și ordinii publice în Jimbolia
HCL 17/21.02.2013 Art.5 Asociațiile de proprietari, societățile comerciale 
și deținătorii de imobile sau apartamente au următoarele obligații (...):
• litera b) să asigure, potrivit legii, zugrăvirea și vopsirea părților exterioa-
re ale clădirilor, înlocuirea jgheaburilor și burlanelor degradate, precum și 
efectuarea celorlalte lucrări de reparații și întreținere la fațadele imobilelor.
• litera c) să întrețină în stare corespunzătoare împrejmuirile imobilelor aco-
lo unde este cazul, să asigure curățenia și întreținerea permanentă a șanțu-
rilor și podețelor în zona acestora.
• d) să îngrijească pomii, florile, peluzele și alte plantații din fața perime-
trului imobilelor pe care le dețin și din curți și să le reamenajeze pe cele 
degradate.
• e) să asigure și să mențină curățenia trotuarelor aferente, porțiunilor din-
tre trotuare și carosabil, a locurilor de parcare pe care le dețin sau le folo-
sesc și a drumurilor până la ax, acolo unde sunt cuprinse în graficele de 
salubrizare.
Nerespectarea celor prevăzute în aliniatele de mai sus se sancționează cu 
amendă între 100 – 300 lei.

În atenția 
solicitanților de noi 

acte de identitate
LA depunerea cererii de eliberare 
a unui nou act de identitate sunt 
necesare documentele de stare ci-
vilă în original și în copie simplă, ce  
trebuie să îndeplinească următoa-
rele condiții:
- certificatul (de naștere, căsătorie, 
deces, divorț) să fie ultimul elibe-
rat de oficiul de stare civilă și să fie 
în stare bună; 
- sentințele judecătorești de di-
vorț, de încredințare a minorului, 
de plasament, a interzisului jude-
cătoresc, etc., trebuie să fie defini-
tive și irevocabile pentru a produ-
ce efecte.
Lipsa acestor documente sau exis-
tența lor în formă necorespunză-
toare va determina eliberarea unei 
cărți de identitate provizorii până 
la prezentarea documentului soli-
citat în forma corectă.

Şef Birou 
Indrieș Dorina


