
Taxa de gunoi se va majora dacă 
nu învățăm să colectăm selectiv 
CETĂȚENII JIMBOLIEI vor achita penali-
tăți și taxe de gunoi mai mari dacă 
nu vor lua în serios colectarea selec-
tivă. Orașul nostru are termen până 
în 2018 să atingă un prag de colec-
tare de 15% deșeuri reciclabile din 
totalul deșeurilor strânse în oraș, dar 
în acest moment, abia dacă se ating 
câteva procente, iar timpul rămas 
este foarte scurt. 

TAXE MAI MARI 
De la 1 ianuarie 2018, taxa de de-
pozitare a gunoiului la centrele de 
colectare se va majora semnificativ  
pentru localitățile care nu au atins 
pragul de colectare selectivă, iar asta 
se va traduce în prețuri mai mari plă-
tite de clienții finali, locuitorii.

La noi, cu toate că a început  în pe-
rioada 2010-2011, colectarea selec-
tivă cu ajutorul „sacului galben” nu 
a dat nici pe departe rezultatele aș-
teptate. „Problema principală este că 
încă se aruncă gunoaiele amesteca-
te în tomberoane și prea puțini folo-
sesc sacul galben, deși acest serviciu 
este oferit gratuit”, explică primarul 
Darius Postelnicu.

DOAR 5 TONE COLECTATE LUNAR
Reprezentanții RETIM ne-au trans-
mis că în prezent, la Jimbolia, se adu-
nă în medie circa 5 tone de deșeuri 
reciclabile în fiecare lună, mult sub 
ținta asumată. Mai mult, sunt pro-
bleme la valorificarea acestei canti-
tăți, întrucât nu se respectă indicați-
ile, respectiv să nu se arunce deșeuri 
nereciclabile, cum ar fi polistiren sau 
resturi de materiale de construcții,  
dar și materiale reciclabile pline cu 

resturi de alimente.

„Nu există altă soluție pentru a men-
ține taxele la nivelul actual decât să 
colectăm separat deșeurile reciclabi-
le!” , a conchis primarul.

ÎN SACUL GALBEN se pot depozita 
doar hârtie (tipărituri), carton, folie 
(pungi, sacoșe), PET-uri, doze alu-
miniu. Se interzice depozitarea de 
pungi, ambalaje de hârtie, carton 
sau polietilenă dacă acestea conțin 
materiale organice biodegradabile 
(carne, lactate, legume etc.).

GRAFICUL DE COLECTARE A 
DEȘEURILOR SELECTIVE:

• Str. Calea Timișorii numele pare și 
toată zona de Sud, de la Calea Timi-
șorii către Vama Jimbolia – în pri-
ma zi de VINERI din fiecare lună.
• Str. Calea Timișorii numele impare 
și toată zona de NORD, de la Calea 
Timișorii către Gara Jimbolia – în 
a doua zi de VINERI din fiecare 
lună.
Colectarea începe la orele 07:00. 
Cetățenii pot solicita sacul galben 
la casieria SC RETIM ECOLOGIC 
SERVICE SA Jimbolia, str. Liviu Re-
breanu nr. 20 – 22.
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În ultimii 

ani, Primăria și 

Consiliul Local, 

în parteneriat cu 

operatorul de sa-

lubritate RETIM, 

au luat măsuri 

pentru a implementa colectarea 

selectivă la nivelul orașului nostru. 

Recent, am decis să suplimentăm 

containerele stradale destinate 

sticlelor și borcanelor. Putem spune 

că avem acum un sistem eficient de 

colectare, transport și depozitare 

a deșeurilor reciclabile. Ce ne mai 

lipsește? Să ne schimbăm obiceiu-

rile și să participăm cu toții la acest 

efort colectiv. Trebuie să tratăm 

foarte serios problema deșeurilor 

pe care le producem, pentru că 

altfel nu putem  să ne ridicăm la 

standardele europene, pe care 

ne-am asumat să le îndeplinim. 

Nu există alte soluții, iar dacă nu 

ne adaptăm, ne va ustura pe toți la 

buzunar. Concret, în februarie am 

fost nevoiți să aplicăm o majorare 

a tarifelor, iar în ianuarie 2018, 

dacă nu ne îndeplinim obiectivele, 

se va aplica o majorare suplimen-

tară.

Primar,

Darius Adrian Postelnicu
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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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Problema 
gunoiului trebuie 
luată în serios

Curățenie în zona FNC
În urma sesizărilor venite de la cetățeni, 
Primăria oraşului Jimbolia a curăţat de de-
şeurile menajere şi materialele de construcţii 
zona din spatele clădirii FNC-ului. Pe această 
cale, administraţia oraşului roagă cetăţenii 
să păstreze curăţenia în această zonă.
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Campania de co-
lectare Rorec - câști-

gătorii tombolei 
ÎN DATA de 29 aprilie 2017, la Jim-
bolia a avut loc o campanie de 
colectare a deșeurilor electrice 
și electronice organizată de Aso-
ciația Română pentru Reciclare 
RoRec în parteneriat cu Primăria 
Orașului Jimbolia. Astfel, la cele 
4 puncte de colectare provizorii 
amenajate pe raza localității noas-
tre s-au strâns 4220 kg de aparate 
electrice și electronice, becuri sau 
baterii. Jimbolienii care au par-
ticipat la acțiune au fost înscriși 
la o tombolă, iar câștigătorii aleși 
au fost Benjamin Cruceanu, Elvi-
ra Mustață (cafetieră), Elena Cru-
ceanu, Attila Kiss (mixer), Gheor-
ghe Gârbaci și Daniel Păsărică (fier 
de călcat).

Magicianul Lorenzo, 
spectacol la 

Jimbolia
CUNOSCUTUL magician Lorenzo 
– Cristian va susține o reprezen-
tație dedicată copiilor din Jimbo-
lia. Evenimentul intitulat „Magia 
Copilăriei” va avea loc în data de 
3 iunie 2017, la Casa de Cultură a 
Orașului Jimbolia, de la ora 16:00. 
Spectacolul este susținut de Pri-
măria Orașului Jimbolia. Intrarea 
este gratuită.

Excursie la Viena pentru 
liceenii merituoși 

PRIMĂRIA și Consiliul 
Local își reafirmă susți-
nerea învățământului 
de calitate la Jimbolia. 

Pentru al 13-lea an 
consecutiv, elevii me-
rituoși ai clasei a XII-a 
de la Liceul Tehnologic 
au avut parte de o ex-
cursie de două zile la 
Viena, cheltuielile pentru transport, 
cazare, masă și intrări la muzee fiind 
asigurate de la bugetul local.

Peste 100 de elevi au 
beneficiat în acest an 
de programul Primăriei 
prin care se urmărește 
premierea elevilor me-
rituoși. 

Din program nu au lip-
sit excursiile la marile 
muzee vieneze și la Pa-
latul Schönbrunn, fos-

tă reședință imperială, astăzi muzeu 
și monument protejat UNESCO.

S-au asfaltat străzile din Clarii-Vii 
PENTRU Clarii-Vii a venit momentul 
atât de mult așteptat al asfaltării 
străzilor din localitate. Ignorată din 
totdeauna, așezarea a beneficiat în 
ultimii ani de investiții susținute din 
partea administrației, pentru a ridica 
nivelul de trai al locuitorilor. 

Ultimele lucrări au transformat com-
plet fața așezării, pentru că toate 
străzile au fost asfaltate. Ajunși la fața 
locului, reporterii Jurnalului au sur-
prins echipele de muncitori în timp 
ce lucrau la refacerea acostamente-
lor (marginile drumului), iar în urma 
lor, străzile erau complet asfaltate.
„Se lucrează în ritm susținut, s-a 
turnat asfalt, s-au construit podețe, 

accese, rigole, acostamente etc. Es-
timăm că până la finele lunii iunie 
vom face recepția lucrării”, ne-a spus 
primarul Darius Postelnicu. Ulterior 
a fost asfaltat drumul care face legă-
tura între Clarii-Vii și drumul național 
DN59A. 

Pentru cei peste 200 de localnici, 
asfaltarea străzilor este o adevărată 
mană cerească, iar perspectivele lo-
calității sunt acum tot mai bune, în-
trucât Primăria are deja un contract 
semnat cu Ministerul Dezvoltării 
pentru introducerea apei și canali-
zării. Pentru Clarii-Vii, toate acestea 
reprezintă un nou început.
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Mobilizare exemplară pe șantierele 
de la noua piață și baza sportivă

LUCRĂRILE la piața agroalimentară 
se desfășoară conform graficului iar 
construcția începe să prindă contur. 
Dacă la începutul anului, circa 40% 
din lucrare era terminată, odată cu 
venirea primăverii s-a avansat sem-
nificativ și se estimează că la finalul 
lunii septembrie obiectivul va fi fina-
lizat. „Ne dorim să punem în funcți-
une cât mai repede acest obiectiv, 
pentru a putea avea un comerț ci-
vilizat. Vor fi standuri permanente 
pentru producătorii agricoli, diverse 
facilități, birouri administrative”, a ex-
plicat primarul.

De asemenea, se înregistrează pro-

grese semnificative pe șantierul vii-
toarei baze sportive. Aici se estimea-
ză că lucrările se vor încheia la finele 
lunii iulie.

Se fac înscrieri 
pentru cursurile la 

seral
ÎNCEPÂND cu anul școlar 2017 -2018 
la Liceul Tehnologic Jimbolia se 
organizează cursuri  serale după 
cum urmează:
- clasa a IX-a,  domeniul Electronică Au-
tomatizări,  pentru absolvenți de 8 
clase care nu au continuat studiile 
după absolvirea gimnaziului, indi-
ferent de vârstă. 
- clasa a XI-a,  domeniile Electric şi Mecani-
că, pentru absolvenții școlilor pro-
fesionale sau ai Anului de Comple-
tare, precum și pentru absolvenți 
de 10 clase de liceu, indiferent de 
vârstă. 
De asemenea,  tot începând cu 
anul școlar 2017 - 2018 se organi-
zează cursuri postliceale în dome-
niul Sănătate și Asistență Psihope-
dagogică, specializarea Asistent 
Medical Generalist pentru absol-
venți de liceu, cu sau fără diplo-
ma de bacalaureat,  indiferent de 
vârstă.  Informații suplimentare se 
pot obține la Secretariatul liceului 
sau la nr. de telefon: 0723170215 
(director) sau 0787864668 (Secre-
tariat).

Posturi scoase la 
concurs

PRIMĂRIA orașului Jimbolia orga-
nizează concurs pentru ocuparea 
funcțiilor publice vacante din ca-
drul aparatului de specialitate al 
primarului astfel: 1 post inspector 
și 1 post referent în cadrul Servi-
ciului Public de Asistență Socială; 
1 post inspector și 1 post consilier 
juridic în cadrul Serviciului Admi-
nistrație Publică Locală, Integrare 
Europeană și Relații Internaționa-
le, Relații Publice. Dosarele se de-
pun până în data de 25 mai 2017– 
orele 16.00, iar concursul va avea 
loc în data de 7 iunie 2017, - proba 
scrisă și 9 iunie 2017 – proba de in-
terviu. Pentru detalii și bibliografie 
contactați serviciul Resurse Uma-
ne, camera nr. 7, tel. 0256/360.770 
- interior 23.

Premianții jimbolieni de la 
concursul „Lada cu Zestre” 2017

PARTICIPANȚII din Jimbolia la ediția a 
XI-a a festivalului-concurs „Lada cu 
Zestre” au obținut rezultate frumoa-
se.  Iată, mai jos, premianții:

1. Corul ”FLORIS” – dirijor, maestrul 
Iosif Todea –   Locul I (  la secțiunea 
muzicală: coruri-adulți);
2. Formația de dansuri mixte ”Dé-
libáb” – instructor, Gombos András 
– Mențiune (  secțiunea coregrafie: 
formație mixtă de dansuri – etnia 
maghiară, 8 – 14 ani );
3. Formația de dansuri mixte ”Mini 
Hatzfelder Pipatsche” – instructor, 
profesor Müller Johann –   Locul III (  
secțiunea coregrafie: formație mixtă 
de dansuri – etnia germană, 8 – 14 
ani;

4. Formația de dansuri mixte ”Hat-
zfelder Pipatsche” – instructor, 
profesor Müller Johann  –  Locul I ( 
secțiunea coregrafie: formație mixtă 
de dansuri – etnia germană, peste 14 
ani);
5. Crișan Lenuța -  Premiul III ( secți-
unea Gastronomie, cel mai competi-
tiv produs – individual – etnii).

Felicitări!



 Calbău Eduard-Andrei
Pop Rania

Strugurel Ariana-Ioana
Marica Alin-Adrian

Busuioc Ștefan-Andrei
Pop-Hellberg Alexis-Luis 

Bine aţi venit pe lume!
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Evidenţa populaţiei 

 Na
şt

er
i  

 Albu Iulian-Adrian cu 
Alexa Alexandra-Cosmina

 Novak Patrik-Richardo cu 
Păsărică Ramona-Felicia

 Nicola Alex cu 
Atyim Beatrix

 Lazăr Ciprian-Constantin cu 
Maftei Paula

 Vereș Dragomir cu Bura Ana

Casă de piatră!

Că
să

to
rii

† Szabó Rozalia, Ilie Corina,
Crîsta Petru, Mara Angela,
Ciul Marie, Gruia Ioan-Iosif,
Weber Ioan, Vânău Frăsina,

Schmidt Iosif, Hînciu Cornel,
Țap Dan, Moiș Vioare,

Molnar Anton †

Dumnezeu să-i odihnească în pace!

De
ce

se

(acte înregistrate în Registrul de stare civilă 
al orașului Jimbolia)

Știri pe scurt
JIMBOCICLETA 2017
Rotary Club Jimbolia în parteneriat 
cu Primăria Orașului Jimbolia și Ro-
taract Club Jimbolia organizează, 
sâmbătă, 27 mai 2017, concursul de 
îndemânare pe două roți „Jimboci-
cleta 2017”. Evenimentul se va desfă-
șura între orele 10.00 – 12.00, pe stra-
da Tudor Vladimirescu nr. 81 (în fața 
Școlii Gimnaziale). Înscrierile încep la 
ora 09:00, iar categoriile de concurs 
sunt pitici (clasele 0 – IV) și juniori 
(clasele V – VIII). În ziua concursului, 
între orele 08:00 și 10:00 se va face și 
un recensământ al bicicletelor aflate 
în oraș iar cei care vor avea numărul 
lipit pe bicicletă vor putea participa 
la o tombolă cu premii.

CLIMATIZARE ÎN SĂLILE DE CURS
Asociația Pro-Școala Jimbolia anunță 
demararea proiectului de instalare a 
unor aparate de climatizare în sălile 
de curs, destinate îmbunătățirii con-
dițiilor de învățământ pentru elevii 
care învață în clădirea nouă a Școlii  
Gimnaziale de pe strada Tudor Vladi-
mirescu. Astfel, vor fi instalate 9 apa-
rate în tot atâtea clase. Banii necesari 
au fost obținuți din sponsorizări și 
din contribuția de 2% din impozitul 

pe venit. Cei care doresc să susțină 
acțiunile Asociației sunt rugați să o 
contacteze pe doamna președintă 
Domnica Cojocaru, la Biblioteca Oră-
șenească.

CLUB DE BALET LA JIMBOLIA
La Jimbolia se organizează cursuri 
de balet pentru copii susținute de in-
structoarea Alexandra Buzic. Clubul 
de balet s-a înființat în urmă cu 4 luni 
și are două grupe, una pentru vârste-
le 3-6 ani și alta pentru vârste de pes-

te 6 ani. În data de 6 mai a avut loc 
și primul spectacol susținut de mi-
cuțele balerine jimboliene, stârnind 
multe emoții și bucurie spectatorilor 
care au umplut Casa de Cultură din 
Jimbolia. Acum, balerinele se pregă-
tesc pentru un concurs de profil ce 
va avea loc la Timișoara. Părinții care 
doresc să-și înscrie copiii la balet 
(fete și băieți) pot obține mai multe 
detalii la Casa de Cultură. 

Vești bune pentru programul ANL de la Jimbolia
ÎNCĂ UN PAS SPRE VÂNZAREA 
APARTAMENTELOR ANL
Chiriașii blocului ANL din Jimbolia 
de pe strada Mărășești (blocul 14, sc. 
A-B) au toate motivele să se bucure, 
după ce Guvernul României a emis 
hotărârea nr. 257/2017 prin care a 
transferat locuințele ANL din dome-
niul public în domeniul privat al sta-
tului. Măsura era obligatorie pentru 
ca apartamentele să poată fi scoase 
la vânzare, iar Primăria a făcut toa-
te demersurile către Guvern pentru 
promovarea acesteia. În continua-
re se vor face demersurile necesare 
pentru scoaterea la vânzare a apar-
tamentelor către cei cărora legea le 
permite să le cumpere.

TINERII DE PÂNĂ LA 35 DE ANI, 
CHEMAȚI SĂ DEPUNĂ CERERI

În ceea ce privește noile locuințe 
ANL, aflate în construcție la Jimbo-
lia, primarul Darius Postelnicu ne-a 
explicat că a discutat cu directorul 
general adjunct al Agenției Naționa-
le pentru Locuințe și că se estimea-
ză ca noile blocuri să fie finalizate în 
luna septembrie. Este vorba despre 
blocuri cu câte 2 scări, cu un total de 
60 de apartamente cu 1 și 2 came-
re. a Primărie s-au primit solicitări, 
iar punctajul, selecția și repartizarea 
apartamentelor se face de către Con-

siliul Local Jimbolia, conform preve-
derilor Legii ANL. Lista rămâne des-
chisă astfel că, cei care au până la 35 
ani sunt încurajați să vină să depună 
cereri la Primărie. 

S.C. PEISAJ HOSTA oferă servicii 
de ridicare a molozului și ma-
terialelor de construcții de la 

domiciliu. Pentru detalii și comen-
zi sunați la numerele de telefon: 
0256/361047 sau 0256/360770


