
Investiții în infrastructura 
de drum a orașului

PRIMĂRIA JIMBOLIA a demarat, în data 
de 30 august, lucrări de asfaltare și 
plombare a străzilor din orașul nos-
tru. Potrivit graficului de lucrări, sunt 
prevăzute reparații pe Str. Mihai Emi-
nescu, Str. Iuliu Maniu, Str. Dr.Victor 
Babeș, Str. Ion Slavici, Str. Liviu Re-
breanu, Str.George Enescu, Str. Ale-

ea Cito, Str. Corneliu Coposu, Str.Ion 
Vidu, Str. Gheorghe Doja, Str. Timiș, 
Str. Tudor Vladimirescu la intersecţia 
cu Str. Emerich Bartzer, str. Dr. Karl 
Diel la intersecţia cu Str. Timiș, Str. 
Tudor Vladimirescu la intersecţie cu 
Str.Timiș.
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Recent, autori-
tățile de stat au 
reluat proceduri-
le pentru a preda 
ruta Timișoara 
Nord – Jimbolia 
către un operator 
privat, același care a preluat aceas-
tă rută în urmă cu doi ani, când 
traficul a fost întrerupt. 

Primăria Jimbolia a întreprins 
numeroase demersuri care s-au 
materializat în reluarea traficului 
feroviar pe ruta sus-amintită. Din 
păcate, acum ne confruntăm cu 
aceeași situație. Mă opun ferm 
acestor demersuri și ca atare am 
trimis adrese către Guvern și către 
CFR, prin care am solicitat men-
ținerea operatorului actual ca și 
operator de trafic feroviar pe ruta 
Timișoara Nord - Jimbolia și retur. 

Consider că instituțiile abilitate 
ar trebui să investească pentru 
modernizarea acestei linii de cale 
ferată pentru a crește confortul 
pasagerilor și viteza de deplasare a 
trenurilor și pe cale de consecință 
aceasta ar deveni o linie profitabilă 
pentru CFR.

Primar,
Darius Adrian Postelnicu

Jurnal 
Jimbolia
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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 
transportului cu 
trenul

Cazierul judiciar se obține și la Jimbolia
Jimbolienii care au nevoie de certificatul de cazier judiciar nu vor mai fi 
nevoiți să se deplaseze la Timișoara pentru a-l obține. Începând cu data de 
15 septembrie, Poliția Jimbolia oferă posibilitatea obținerii cazierul direct 
de la ghișeul aflat în incinta acesteia, pe strada Republicii nr. 16.  Programul 
de lucru este: Luni: 13.00  - 15.00; Miercuri: 10.00 – 12.00. Pentru obținerea 
cazierului este nevoie de buletin și o cerere ce va fi completată la ghișeu. 

Primăria Orașului Jimbolia, în parteneriat cu Asociația Csekonics Jimbolia, cu 
sprijinul Asociației Agricultorilor Maghiari din Banat și a Asociației Agricultorilor și 
Întreprinzătorilor Maghiari din Banat, organizează în data de 30 septembrie 2017, 

a V-a ediție a Serbărilor Toamnei de la Jimbolia. 
Programul va cuprinde:

09:00 – Marșul alaiului către câștigătorii buchetului de rozmarin din anul 2016
09:30 – Start concurs gastronomic 

10:00 – Slujbă religioasă la Biserica Sf. Mihai din cartierul Futok
11:00 – Invitarea oaspeților de onoare

13:30 – Jurizarea și premierea câștigătorilor concursului gastronomic 
15:00 – Program artistic pe scena amplasată în fața Casei de Cultură

17:00 – Licitarea buchetului de rozmarin 
20:00 – Bal în cortul Casei de Cultură 

Vă dorim distracție plăcută și vă așteptăm cu drag!

Serbările Toamnei 2017
- ediția a V-a -
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Sterilizarea 
gratuită a animale-

lor de companie
ÎN ACEASTĂ PERIOADĂ, la Jimbolia se 
desfășoară o campanie de sterili-
zare gratuită a animalelor de com-
panie (câini și pisici), realizată de o 
echipă de medici voluntari.Sterili-
zările se fac pe bază de programa-
re prealabilă. Pentru detalii con-
tactați Cabinet veterinar medical 
Trușcă Septimiu, str. Republicii nr. 
48, tel 0722.923.666.

Reabilitarea statuii 
Florian

S-A ÎNCHEIAT licitația pentru reabili-
tarea statuii Sf. Florian din centrul 
orașului și s-a semnat contractul 
cu firma câștigătoare. Aceasta din 
urmă a trecut deja la faza de ob-
ținere a avizelor necesare pentru 
reabilitarea monumentelor isto-
rice, în special a celui eliberat de 
Ministerul Culturii. 

Blocurile ANL, bloca-
te de falimentul con-

structorului
AGENȚIA Națională pentru Locuințe 
(ANL) a informat Primăria Jimbolia 
că a întrerupt construcția blocuri-
lor pentru tineri din Jimbolia din 
cauza intrării în faliment a con-
structorului. În aceste condiții, se 
va relua licitația pentru atribuirea 
lucrărilor unui alt constructor, ce 
ar urma să repornească lucrările 
la șantierul de pe strada George 
Enescu, cel mai probabil, anul vi-
itor.

Mulțumiri publice 
PRIMĂRIA și Consiliul Local Jimbo-
lia aduc mulțumiri publice tuturor 
sponsorilor care au susținut desfă-
șurarea Zilelor Jimboliene 2017:
• S.C. Nis Petrol S.R.L. - 27.000 lei
• S.C. Sumida România S.R.L. - 18.000 lei
• S.C. Adient S.R.L. -  9.700 lei
• S.C. Wittronic S.R.L.- 2.000 lei
• S.C. Faust Florea Usturoi S.R.L. - 1.500 lei

Proiecte importante pentru viitorul 
învățământului jimbolian 

ÎN DATA de 11 septembrie 2017 s-a dat 
startul noului an școlar la instituțiile 
de învățământ din Jimbolia. Pentru 
această ocazie, Primăria Jimbolia a 
făcut toate demersurile pentru ca 
elevii să aibă parte de cele mai bune 
condiții posibile. Dincolo de măsuri-
le pe termen scurt  pentru ca școlile 
și grădinițele din oraș să fie aduse la 
standarde europene, sunt necesare 
investiții importante. „În acest am 
obținut finanțare de la Guvern  pen-
tru trei proiecte mari, de reconstruire 

a grădinițelor de pe străzile Republi-
cii și Gh. Doja și construirea creșei 
de pe strada Calea Timișorii. Ne-au 
fost alocați aproape 7 milioane lei 
prin Programul Național de Dezvol-
tare Locală (PNDL II). Cele trei clădiri 
sunt vechi, iar specialiștii care le-au 
expertizat au recomandat demola-
rea lor întrucât există probleme de 
structură, iar fluxurile interioare sunt 
depășite față de necesitățile învăță-
mântului modern. Noile clădiri vor fi 
mult mai spațioase, mai moderne, cu 
dotări net superioare”, ne-a explicat 
domnul primar.

Însă alte proiecte importante au fost 
pregătite și vor fi depuse prin Pro-
gramul Operațional Regional (POR), 
axa 10.1. Este vorba despre moder-
nizarea și dotarea liceului, a școlilor 
de pe străzile Tudor Vladimirescu, G. 
Enescu și Lorena.

Campania “Din nou la școală”
CU PRILEJUL începutului de an școlar, 
în data de 12 septembrie, compania 
Smithfield România și-a reafirmat an-
gajamentul social față de învățămân-
tul jimbolian, oferind mici cadouri 
celor mai mici dintre elevi, constând 
în câte un săculeţ pentru fiecare din-
tre elevii clasei 0 și câte un ghiozdan 
pentru elevii clasei I. 

În plus, elevii grupelor preșcolare au 
primt pachete cu rechizite ce au con-
ţinut cărţi de colorat, acuarele, cre-
ioane colorate, carioci, hârtie glasată 
și hârtie creponată.

Această iniţiativă face parte din pro-
gramul educaţional pentru sprijini-
rea accesului la educaţie și încura-
jarea performanţei școlare intitulat 
“Din nou la școală”, aflat la cea de-a 
11-a ediţie, program în care au fost 
incluși până în prezent aproximativ 
40.000 de elevi.

PROIECTE FINANȚATE PRIN PNDL II
1. Demolare clădire existentă și construire clădire 
creșă cu 2 grupe (9+9 copii), cu regim de înălțime 
Parter în localitatea Jimbolia, str. Calea Timișorii; 
nr. 37 (suma acordată este de 2.047.361,67 lei)

2. Demolare clădire existentă și construire clădi-
re grădiniță cu 6 grupe cu program prelungit și 
cu bucătărie proprie, cu regim de înălțime P+2E 
în localitatea Jimbolia, str. Republicii nr. 21 
(3.458.391,03 lei);

3. Demolare clădire existentă și construire clădi-
re grădiniță cu 3 grupe cu program normal și cu 
servirea mesei în regim de catering, cu regim de 
înălțime P+1E+M parţială în localitatea Jimbo-
lia, str. Gheorghe Doja nr. 44 (1.433.449,72 lei).
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Primăria Jimbolia a obținut un milion 
de euro din fonduri europene pentru 

infrastructură 
APROAPE un milion de euro din fon-
duri europene a fost câștigat de 
Primăria Jimbolia, în cadrul a  două 
proiecte bilaterale împreună cu par-
teneri din Serbia. Recent s-au sem-
nat contractele de finanțare, iar în 
perioada următoare se va desfășura 
procedura de licitație.

Primul proiect, denumit „Turul Bana-
tului” (acronim TDB), este realizat în 
parteneriat cu localitatea Nova Crnja 
(lider) și Agenția Regională de Dez-
voltare Economică Banat din Serbia. 
Are ca scop realizarea unei zone de 
popas pentru cicliști și turiști în zona 
de sud a orașului, unde se află Expo 
Ripensis. Este vorba despre realiza-
rea unei platforme pavate, cu toate 
dotările (grup sanitar, bănci etc.). 
Bugetul alocat orașului Jimbolia este 
de  175.667,01 euro.

Al doilea proiect, intitulat „Creșterea 
mobilității prin dezvoltare rutieră în 
Banat” (acronim IBC), are ca lider Re-
gia Publică „Drumuri Serbia” și este 

realizat împreună cu municipalitatea 
Kikinda și Agenția Regională de Dez-
voltare Economică Banat din Serbia. 
Vizează reabilitarea șoselelor adia-
cente DN59C: tronsonul L Rebreanu 
– str. Spre Vest, Str Republicii – I. Sla-
vici, str. Republicii – str. Spre Vest, 
Calea Mărășești – până la FNC. Este 
prevăzută reabilitarea carosabilului, 
amenajarea intrărilor, realizarea de 
podețe și rigole. Bugetul alocat ora-
șului Jimbolia este de 845.140,72 
euro. 

Acum se lucrează la procedura de 
achiziție, iar după această fază, se 
vor putea atribui contractele și trece 
la execuția lucrărilor.

Exerciții de alar-
mare a populației

INSPECTORATUL pentru Situații de 
Urgență „Banat” al județului Timiș 
informează că în prima zi de mier-
curi a fiecărei luni, în intervalul 
orar 10.00 – 11.00 se va desfășura 
un exercițiu de verificare a sirene-
lor de alarmare publică existente 
la nivel național. Astfel, semnifi-
cația semnalelor de alarmare este 
următoarea:
• alarmă aeriană - 15 sunete a 4 se-
cunde fiecare, cu pauză de 4 se-
cunde între ele;
• alarmă la dezastre – 5 sunete a 16 
secunde fiecare, cu pauză de 10 
secunde între ele;
• prealarmă aeriană – 3 sunete a 32 
secunde fiecare, cu pauză de 12 
secunde între ele.

Participare la confe-
rință internațională

ÎN DATA de 14 septembrie 2017, o 
delegație a Primăriei Jimbolia s-a 
deplasat în Ungaria, în localitatea 
Morahalom, la o conferință privind 
problemele cu care se confruntă  
piața de muncă din Europa de Est. 
La eveniment au participat dele-
gații din Polonia, Serbia, Ungaria 
și România. Jimbolia a adus în dis-
cuție problema deficitului de forță 
de muncă din zona de vest a Ro-
mâniei și dificultatea atragerii de 
muncitori din zonele cu șomaj ri-
dicat de la granița cu țara noastră. 

Verificarea 
iluminatului public

PRIMĂRIA JIMBOLIA informează ce-
tățenii că funcționarea pe timp de 
zi, a iluminatului public, este reali-
zată în vederea înlocuirii unor be-
curi și altor componente ce apar-
țin sistemului de iluminat public. 
Astfel de lucrări, programate, se 
desfășoară o dată la două luni, dar 
și ca urmare a fenomenelor meteo 
extreme. După înlocuirea lămpilor 
arse se fac verificări, pe timp de zi, 
pentru a vedea dacă lucrările s-au 
desfășurat corespunzător.

Muzeul Presei aniversează 10 ani de activitate 
ÎN DATA de 20 octombrie se aniversea-
ză 10 ani de la înființarea Muzeului 
Presei „Sever Bocu” din Jimbolia. 

Cu ocazia acestui eveniment, Primă-
ria orașului, în colaborare cu Uni-

versitatea de Vest din Timișoara, va 
organiza o serie de manifestări dedi-
cate acestei zile, la care vor fi invitați 
oameni de cultură din Banat, apropi-
ați de fenomenul muzeistic jimboli-
an. Intrarea este liberă.

Ruga bisericii din Futok
PRIMĂRIA Orașului Jimbolia, 
în colaborare cu Casa de 
Cultură Jimbolia, Parohia 
Romano-catolică Jmbolia și 
Forumul Democrat German 
Jimbolia, vă invită, în data 
de 30 septembrie 2017, ora 
20:00, la Balul de Rugă, ce 
va avea loc în cortul Casei 
de cultură. 

Programul de rugă este următorul:
09:00 – Întâlnirea perechilor de dan-
satori la Casa de Cultură

10:00 – 11:00 – Slujbă religi-
oasă la Biserica Catolică Sf. 
Mihai din cartierul Futok
11:00 – 14:00 – Invitarea oas-
peților de onoare, cu alaiul 
de rugă
14:00 – 15:00 – Masa festivă
17:00 – Licitarea buchetu-
lui de rozmarin, urmat de 
un program cultural în fața 
Casei de Cultură (Târg de 

toamnă)
20:00 – Balul de rugă

Intrarea este liberă!



 Petrea Anca-Melania 

Bine ai venit pe lume!
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Evidenţa populaţiei 
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 Petri Liviu și Corneanu Viorica
 Toth Attila și Mitruț Tϋnde
 Oală Constantin-Eugen și 

Obadă Cosmina-Mădălina
 Ciobîcă Vasile-Marian și 

Cristea Gabriela-Denisa
 Nedelcu Cosmin și Ludwig Corina

 Barbu Ion-Lucian și Sferle Ana-Maria
 Stoica Alexandru și Șerban Elisabeta-Romina

 Nicolin Darius și Sztojko Letiția
 Hotca Vasile-Alexandru și Buhușo Georgeta

 Scoruș Adrian-Silviu și 
Petrișor Adriana-Nicoleta

 Cireș Adrian-Claudiu și Giugă Mariana-Flavia
 Bulgaru Victor-Gabriel și Merjan Adelina

 Purcaru Gheorghe și Florea Angelica
 Stoica Manuel-Florin și Palade Dorina-Mihaela

 Matyas Iosif și Panda Loredana-Maria
 Gärtner Albertus și Petrovici Corina-Alina

 Todosi Cătălin-Daniel și Pop Andrea-Cristina
 Barna Stefan și Jumugă Genica

 Pascalin Mircea și Palade Gabriela-Adela
 Mirică Ion și Tudose Ana-Maria

 Zaharia Elwis-Gabriel și Vîtcă Anamaria
 Zamfir Adrian-Daniel și 

Matiaș Mihaela-Maria-Lorena
 Fozocaș Ștefan-Dumitru și Prodea Ofelia-Elena

 Toma Nicolae-Gabriel și Colăcel Andrea
 Lazea Lucian-Mihai și Andrieș-Alexandra

 Jurca Laurențiu-Iosif și Mîrza Lavinia
 Ghineț Marian-Aurelian și 
Georgiu Alexandra-Cristiana

 Curcudel Nicolae și Botezatu Sonia-Luciana
 Nița Sebastian și Popescu Camelia-Lavinia

 Huțanu Paul-Florin și Czwerko Denisa-Iasmina
 Nicola Sorin și Lakatos Maria-Leona

 Fuior Gheorghe-Iulian și Haasz Bianca-Andreea
 Brechler Florin și Dobre Maria-Magdalena
 Măgădan Stefan-Nicolae și Ivanov Dragana

 Apostolescu Valentin și Adam Violeta
 Chereș Robert și Petrovics Adina

 Sturza Mircea-Laurențiu și 
Neamțu Alina-Daniela

 Grădinariu Răzvan-Constantin și 
Cănuci Felicia

Casă de piatră!
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† Brînză Valentin
Petrovics Liviu

Târziu Smaranda
Antal Ioan

Ambruș Aurelia
Peschek  Iosif

Dorobanțu Elena
Irina Pavel

Gonț Licsandra
Guță Nicolae-Ștefan

Crista Aurelia-Elisabeta
Cîmpan Rusalina-Doina

Kuncz Ana-Elisabeta
Niță Erika

Decean Ioan
Katona Ana

Ciobanu Dumitru
Creangă Costache

Săcui Ileana †

Dumnezeu să-i odihnească în pace!
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(acte înregistrate în Registrul de stare civilă 
al orașului Jimbolia)

Curățenia de toamnă
PRIMĂRIA orașului Jimbolia organi-
zează, în perioada 16 octombrie-17 
noiembrie 2017, programul de cură-
țenie de toamnă. 

În cadrul acțiunii se colectează nu-
mai obiecte de uz casnic, gospodă-
resc și deșeuri vegetale rezultate din 
curățirea arborilor plantați pe alinia-
mentele stradale și a spațiilor verzi 
din jurul imobilelor. Cetățenii sunt 
rugați să depună în ordine la mar-

ginea carosabilului, fără a împiedica 
circulația, deșeurile și obiectele ce se 
colectează în cadrul acestei acțiuni, 
până cel târziu cu o zi înainte de ziua 
în care este programată colectarea în 
zonele și cartierele în care locuiesc. 

În această acțiune NU se colectează 
deșeuri din amenajări interioare, cu-
rățirea pivnițelor și a podurilor ( mo-
loz, praf de cărbune, țigle, cărămizi, 
faianță și gresie sparte).

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

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

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

19 oct. Joi str. C. Coposu, C. Csekonics, E. Teodoroiu, str. Spre Sud 
(între Republicii şi Spre Est)

20 oct. Vineri str. Rapova, Gării, E. Gojdu, C. Negruzzi, str. Bârzava

SĂPTĂMÂNA A II-A
23 oct. Luni str. Dr. Victor Babeş, Lorena

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

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

26 oct. Joi str. Spre Nord (între Republicii şi Spre Est), Spre Est,  
Drumul Clarii, E. Bartzer

27 oct. Vineri str. I. Maniu, M. Eminescu, Ştefan cel Mare

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

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

1 nov. Miercuri str. T. Vladimirescu (între Spre Vest şi Republicii), Gh. Doja

2 nov. Joi str. I. Slavici (între str. Spre Vest şi Republicii), L. Rebreanu, 
Timiș

3 nov. Vineri str. Spre Nord (între str. Spre Vest şi Republicii),  Spre Vest, 
C. Brâncoveanu

SĂPTĂMÂNA A IV-A
6 nov. Luni str. A. Iancu, P. Jung

7 nov. Marţi str. Cloşca, Crişan, E. Murgu, I. I. De la Brad, G. Enescu

8 nov. Miercuri str. Mureş, Crişana, Horia, A. Vlahuţă, I. Vidu, Carpaţi

9 nov. Joi str. N. Grigorescu, Prieteniei, J. Linster, Gh. Lazăr, 
B. P. Haşdeu, B. Bartok

10 nov. Vineri str. V. Alecsandri, Aleea Plopilor, C. Porumbescu, 
M. Kogălniceanu

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

14 nov. Marţi str. Basarabia, Moș Ion Roată, V. Lucaciu

15 nov. Miercuri str. C. Mărăşeşti, C. Moţilor

16 nov. Joi str. A. Vlaicu, V. Ţepeş, V. Goldiş, P. Sandor

17 nov. Vineri str. Şt. O. Iosif, G. Coşbuc, C. Kikindei, Banat, Cânepei, 
Spre Lenauheim


