
Lista de investiții 2018
ÎMPREUNĂ cu bugetul local pe 2018, 
Consiliul Local al orașului Jimbolia a 
adoptat și lista cu investițiile ce vor fi 
derulate în acest an. 

Pe lângă lucrările deja începute re-
găsim o serie de lucrări noi și proiec-
te cu fonduri europene pentru care 

s-au alocat cote de cofinanțare de 
la bugetul local. Nu în ultimul rând, 
sunt prevăzute cheltuieli cu diverse 
dotări care, prin dimensiunea și im-
portanța lor, completează necesarul 
investițional al orașului. Vă prezen-
tăm, mai jos, lista de investiții aferen-
tă anului 2018:
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În acest an 
ne-am propus să 
finalizăm o serie 
de investiții deja 
începute, unele 
aflate în termen, 
altele cu o durată  
mai lungă decât 
cea preconizată inițial. Un exemplu 
în acest sens îl reprezintă lucrările 
la Piața agroalimentară, lucrări 
care, după un început promițător, 
au stagnat din cauza firmelor de 
construcții. Anul acesta vom de-
mara și o serie de lucrări cum ar fi 
reabilitarea străzilor adiacente dru-
mului național DN 59C, realizarea 
unei parcări la spitalul orășenesc, 
reabilitarea și extinderea aleilor 
în interiorul cimitirului etc. Alături 
de lucrările prevăzute în lista de 
investiții am demarat procedu-
rile pentru atragerea de fonduri 
europene prin intermediul Progra-
mului Operațional 2014 - 2020, în 
vederea finanțării unor obiective 
precum: extinderea, reabilitarea și 
dotarea Școlii Gimnaziale de pe str. 
G. Enescu nr. 9 (inclusiv construirea 
sălii de sport), lucrări în valoare de 
1.629.073 lei; extinderea și dota-
rea Școlii Gimnaziale de pe strada 
Lorena nr. 33, lucrări în valoare de 
1.806.049 lei; reabilitarea și dotarea 
Liceului Tehnologic Jimbolia (fostul 
Liceu Agricol), lucrare în valoare de 
aproximativ 9 milioane lei.

Primar,
Darius-Adrian Postelnicu

Jurnal 
Jimbolia

de

•	 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;

ECHIPA PNL 
PENTRU CONSILIUL LOCAL
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Investițiile publice 
în 2018

Primarul Darius-Adrian Postelnicu, Consiliul Local 
și colectivul Primăriei Orașului Jimbolia

vă urează sărbători pascale binecuvântate!
 Hristos a Înviat! Boldog Húsvéti Ünnepeket!

Frohe Ostern!

LUCRĂRI ÎN CONTINUARE
1. Cadastru imobiliar-edilitar + bancă de date
2. Reabilitarea şi extinderea alimentării cu apă în sistem centralizat şi realizarea 
sistemului centralizat de canalizare în colonia agricolă Clarii Vii, oraş Jimbolia, jud. 
Timiş
3. Actualizare Plan Urbanistic General
4. Construire Şcoală de Arte şi Meserii (SAM)
5. Îmbunătăţirea calităţii mediului prin împăduirea terenurilor agricole degra-
date, constituite în perimetrul de ameliorare Jimbolia
6. Reabilitare bază sportivă din centrul orașului
7. Evacuare ape pluviale str. C. Mărășești, str. G. Coșbuc și str. Șt. O. Iosif (proiect-
are+execuție)
8. Reabilitare piață agroalimentară

LUCRĂRI NOI
1. Viabilizare terenuri
2. Reabilitare statui centrul orașului
3. Reabilitare alei și trotuare
4. Realizare alei acces teren sport str. George Enescu
5. Amenajare curți interioare și parcări – Blocuri Zona Gării
6. Reabilitare sediul Primăriei
7. Amenajare popas turistic pentru bicicliști în drumul spre punctul de trecere a 
frontierei Jimbolia România-Republica Serbia
8. Reabilitarea străzilor adiacente Drumului Național 59C din Jimbolia
9. Reabilitare energetică a Spitalului Dr. Karl Diel din Jimbolia – Clădirea secției de 
pneumologie
10. Reabilitare tribună sport
11. Realizare parcare și alei Primărie
12. Realizare parcare spital orășenesc Jimbolia
13. Reabilitare și extindere alei în interiorul cimitirului

DOTĂRI
1. Instalație mobilă de tratare a apei 
2. Mobilier urban
3. Lumini ornamentale
4. Parcuri de joacă pentru copii
5. Instrumente muzicale
6. Aparate aer condiționat

ALTE CHELTUIELI DE INVESTIŢII
1. Studii şi proiecte
2. Planuri Urbanistice Zonale şi de Detaliu
3. Soft Urbanism
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S-a semnat 
contractul pentru 
construcția creșei

PRIMĂRIA Jimbolia a depus în cur-
sul anului trecut documentația 
necesară pentru obținerea finan-
țării din partea Guvernului în ve-
derea construirii unei noi creșe, 
prin Programul Național de Dez-
voltare Locală (PNDL) coordonat 
de către Ministerul Dezvoltării 
Regionale și Administrației Pu-
blice (MDRP). Proiectul orașului 
Jimbolia a fost aprobat și în data 
de 22 martie 2018 a fost sem-
nat Contractul de finanțare între 
MDRP și Orașul Jimbolia de că-
tre viceprim-ministrul Paul Stă-
nescu și primarul Darius-Adrian 
 Postelnicu. Vor fi alocați orașului 
Jimbolia 1.415.587,91 lei pentru 
realizarea obiectivului de investiții 
„Demolare clădire existentă și con-
struire clădire creșă cu 2 grupe (9+9 
copii), cu regim de înălțime Parter în 
localitatea Jimbolia, str. Calea Timi-
șorii nr. 37”. Mai departe, urmează 
procedura de organizare a unei li-
citații publice pentru desemnarea 
firmei care va construi noua creșă.

Alte două proiecte depuse de Pri-
măria Jimbolia pentru a obține 
finanțare din același program gu-
vernamental se află în evaluare și 
sperăm că vor fi aprobate:
1. ,,Demolare clădire existentă și 
construire clădire grădiniță cu 3 
grupe, cu program normal și cu ser-
virea mesei în regim de catering, cu 
regim de înălțime P+1E+M parțială 
în localitatea Jimbolia, str. Gheor-
ghe Doja nr. 44”, în valoare totală 
de 1.399.373, 40 lei, din care cofi-
nanţarea din bugetul local este de 
128.611,91 lei .
2. ,,Demolare clădire existentă și 
construire clădire gradiniță cu 6 
grupe, cu program prelungit și cu 
bucătărie proprie, cu regim de înăl-
țime P+2E în localitatea Jimbolia, 
str. Republicii nr. 21”, în valoare to-
tală de 2.977.912,59 lei, din care 
cofinanţarea din bugetul local 

este de 187.006, 59 lei.

Lada cu zestre 2018 
DUMINICĂ, 11 martie 2018, Casa de 
Cultură din Jimbolia a fost gazda 
festivalului-concurs „Lada cu zestre”, 
etapa zonală. 

Evenimentul, ajuns la cea de-a XII-a 
ediție, a reunit participanți din loca-
litățile Sânmihaiu Român, Cărpiniș, 
Otelec, Lenauheim, Comloșu Mare, 
Iecea Mare și Jimbolia. Concurenții 
s-au întrecut în probe de dansuri po-
pulare, muzică , recital în grai bănă-

țean, expoziție de obiecte din patri-
moniul popular. Jimbolia a concurat 
la 8 categorii (vezi tabelul de mai jos).

Festivalul este organizat de Centrul 
de Cultură și Artă Timiș și este finan-
ţat de Consiliul Judeţean Timiș. Con-
cursul se desfășoară într-o singură 
etapă, cu jurizare unică, iar câștigă-
torii urmează să fie anunțați în peri-
oada următoare. 

Deszăpezirea străzilor
ZĂPADA căzută din abundență în luna 
martie nu a prins nepregătite autor-
titățile locale ale orașului Jimbolia. 

Dimpotrivă, după fiecare atenționa-
re meteo de vreme nefavorabilă, s-a 
acționat prompt pentru a avea toate 
utilajele pregătite, iar atunci când a 
nins, s-a intervenit din timp pentru a 
asigura circulația pe toate drumurile 
publice de pe raza localității, precum 
și pe trotuarele din fața instituțiilor 
publice. 

Acesta a fost cazul și la ninsorile că-
zute în 3, 22, 23 martie, când s-a in-
tervenit cu un utilaj dotat cu lamă și 
plug, un buldoexcavator și cu o au-
toutilitară care a împrăștiat material 
antiderapant. 

Nr. Categorie Concurenți
1. 1.9. Ansambluri folclorice ale etniilor Formația “Délibáb”
2. 1.9. Ansambluri folclorice ale etniilor Formația ”Mini Hatzfeld”

3. 1.9. Ansambluri folclorice ale etniilor Formația ”Hatzfelder 
Pipatsche”

4. 2.2. Coruri Corul „Floris”
5. 2.7. Soliști instrumentiști Jimbo Drums

6. 1.7. Grup instrumental 
(3 – 4 persoane) Grup instrumental

7. 3.1. Teatru popular 33 de elevi de la
Liceul Tehnologic Jimbolia

8. 4.2. Recitatori dialectali (14-18 ani) Ulăreanu Iulia
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S-a reluat 
eliberarea pașa-

poartelor la Jimbolia
PUNCTUL de lucru mobil al Serviciu-
lui Public de Eliberarea și Evidența 
Pașapoartelor Simple Timiș și-a re-
luat activitatea începând cu data 
de 20 martie 2018, de la ora 10, 
la sediul Primăriei Jimbolia, situat 
pe str. Tudor Vladimirescu, nr. 81. 

Exerciții de alarmare
CONFORM Ordinului   I.G.S.U. nr. 21856  din 
data de 24.07.2017, în prima zi de miercuri a 
fiecărei luni, în intervalul orar 10.00 – 11.00, 
se va desfăşura un exerciţiu de verificare a si-
renelor de alarmare publică existente la nivel 
național (atât cele cu acționare centralizată, 
cât şi cele cu acționare locală). Scenariul vi-
zează manifestarea tipurilor de risc genera-
toare de situaţii de urgenţă/protecţie civilă 
(inclusiv pericolul atacului din aer) care impun 
alarmarea populaţiei.  Scopul acestui exercițiu 
îl reprezintă antrenarea autorităţilor adminis-
traţiei publice locale, pregătirea populaţiei 
prin cunoaşterea semnificaţiei semnalelor de 
alarmare şi verificarea funcţionării sirenelor de 
alarmare publică. 

SEMNIFICAŢIA SEMNALELOR DE ALARMARE
• ALARMĂ AERIANĂ: 15 sunete a 4 secunde 
fiecare, cu pauză de 4 secunde între ele. Pentru 
sirenele cu aer comprimat semnalul se compu-
ne din 15 sunete a 2 secunde fiecare, cu pauză 
de 2 secunde între ele. 
• ALARMĂ LA DEZASTRE –pentru începere 
exercițiu: 5 sunete a 16 secunde fiecare, cu 
pauză de 10 secunde între ele. Pentru sirenele 
cu aer comprimat semnalul se compune din 5 
sunete a 8 secunde fiecare, cu pauză de 5 se-
cunde între ele. 
• PREALARMĂ AERIANĂ: 3 sunete a 32 se-
cunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între 
ele. Pentru sirenele cu aer comprimat sem-
nalul se compune din 3 sunete a 16 secunde 
fiecare, cu pauză de 6 secunde între ele. 
• ÎNCETAREA ALARMEI - pentru terminare 
exercițiu: sunet continuu, de aceeaşi intensita-
te, cu durata de 2 minute. Pentru sirenele cu 
aer comprimat semnalul se compune dintr-un 
sunet continuu, de aceeaşi intensitate, cu du-

rata de 1 minut.

Performanță remarcabilă pentru 
echipa Little Future Robots 

ECHIPA Little Future Robots a Liceului Tehnolo-
gic Jimbolia participă la Competiția Națională de 
Robotică „BRD FIRST Tech Challenge”, fiind una din 
cele 90 de echipe din România şi una din cele 5 ale 
județului Timiş. 

Acest concurs presupune construirea şi progra-
marea unui robot care să îndeplinească anumite 
cerințe. Prima probă este de autonomie desfăşu-
rată pe parcursul a 30 de secunde care presupune 
scanarea codurilor de pe o foaie, recunoaşterea 
culorii alianței, îndepărtarea mingii de culoarea 
alianței adverse şi depunerea unui cub într-o zona 
specifică. Următoarea probă de 2 minute constă 
în controlarea robotului prin intermediul unor 
Gamepad-uri şi două telefoane mobile pentru 
formarea de coloane din cuburi, iar ultimele 30 de 
secunde pentru ridicarea şi depunerea unei relic-
ve pe un afiş aflat în afara terenului de joc. Până 
acum, în cele aproximativ 2 luni de la primirea 
pieselor, echipa a învățat să construiască un robot, 
să îl programeze, să printeze mici piese cu impri-
manta 3D, şi, nu în ultimul rând, să lucreze şi să se 
organizeze în echipă.

În data de 3 martie LFR a participat la etapa regio-
nala de la Timişoara, unde au concurat echipe din 
Timiş, Arad, Bucureşti, Alba. În decursul a 5 me-
ciuri, echipa a reuşit să acumuleze 332 de puncte, 
ocupând locul 7 din 19. În 6 martie, la Liceul Pe-
dagogic Carmen Sylva din Timişoara, a avut loc o 
acțiune de promovare a concursului, unde partici-
panții şi-au prezentat realizările, urmate de câteva 
meciuri demonstrative.

Următoarea etapa s-a desfăşurat la Bucureşti la 
Sala Polivalenta în 23-25 martie, unde au partici-
pat elevii: Rîf Maria, Piparcă Claudiu, Csoke Diana 
şi Rădulescu Rareş, însoțiți de mentorul Rîf Dom-
nica.

Echipa din Jimbolia este alcătuită din elevi ai 
liceului: Piparcă Claudiu, Rîf Maria, Csoke Dia-
na, Rădulescu Rareş, Mocănaşu Bogdan, Lipan 
Sergiu Marian, Moldovan Ioana, Micler Melisa, 
Morar-Kintsch Alexandru, Neamț Ioana, Baul An-
drei şi Gal Andreea, şi profesorii coordonatori: Rîf 
Domnica, Nemeş Adrian, Țibrea Judith şi Geamba-
zu Ovidiu.

Echipa Little Future Robots mulțumeşte Liceului 
Tehnologic, Primăriei Oraşului Jimbolia, SC Lu-
miagro SRL din Comloşu Mare, Sumida şi Rotary 
Club Jimbolia.

(Rîf Domnica)

Comemorare a poetului Petre Stoica 
SUNT NOUĂ ANI de când căutătorul de cuvinte 
celeste îşi culege inspirația fiind pe alte meleaguri. 
Aşa că prieteni şi cunoscători ai lui înainte de „ma-
rea trecere”, dar şi după aceasta - grație scrierilor 
sale - s-au adunat la Muzeul Presei „Sever Bocu” 
din Jimbolia, în data de 17 martie 2018, pentru 
a-şi aduce aminte de Petre Stoica. Ion Barbu a şi 
lansat, cu această ocazie, un album fotografic - 

Simbolia - care vorbeşte despre legătura pe care 
Petre Stoica a avut-o cu Jimbolia, Marcel Tolcea a 
oferit o altă piesă din puzzle-ul despre persona-
litatea marelui scriitor, iar câțiva tineri jimbolieni 
au recitat poezii din creația poetului. La final s-a 
oficiat o slujbă la monumentul funerar. 

(Muzeul Presei)



 Dobrinescu Cătălin-Andrei cu 
Onesemiuc Irina-Liliana
  Baba Sebastian cu 

Zăru Larisa-Daniela
 Stoian Daniel-Laurențiu cu 

Dan Denisa-Aida

Casă de piatră!

 Nicolin Maria-Daresa
 Ancea Vlad-Denir
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editare: Primăria Jimbolia; coordonatori: Marian Rotaru, Cornelia Petrescu; redactor: Radu Trifan; email: secretariat@jimbolia.ro

Evidenţa populaţiei 
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† Simonescu Valeriu
Rakoczi Elisaveta
 Kusniaric Elena
Gyarmati Stela

Kiss Stefan-Matei-Pavel
Stoia Petru

Borlan Maria
Krutsch Elisabeta †

Dumnezeu să-i odihnească în pace!

De
ce

se

acte înregistrate în 
Registrul de stare civilă al orașului Jimbolia 

în perioada 10.02.2018 - 20.03.2018

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

Locuitorilor orașului Jimbolia le do-
resc de Sfintele Paști cele mai calde 
urări de sănătate, fericire și mult no-
roc. Paști fericit! Hristos a Înviat!

Viceprimar, 
Toth Gabor

Agenda cultural-sportivă 
a oraşului Jimbolia - 2018

Ianuarie • Mihai Eminescu – poet național și universal - Expoziţie și moment artistic. 
Depunere de flori la statuia poetului.  

Februarie • „In memoriam Stefan Jäger - In Memorian Maria Schulz” – expoziție tematică, 
depuneri de coroane și flori

Martie

• Restaurare și conservare piese de patrimoniu  –  expoziție  
• „Lada cu zestre” – faza zonală Jimbolia
• „Cupa Mărţişorului”  - handbal feminin
• Participarea corului ”Floris” la Festivalul de Muzică Sacră de la 
Dubrovnik și festivaluri din țară
• „Cafeneaua culturală” – Ediția I – Noaptea devoratorilor de publici-
tate. Proiecție de anunțuri publicitare. Expoziție de ziare.
• Petre Stoica – Aniversarea a 87 de ani de la naștere. Expoziție, lansare 
album, depunere de coroane

Aprilie
• „Europa noastră” – simpozion
• „Jimbolia dansează” – Ziua Internațională a Dansului
• Aniversarea a 85 de ani de la nașterea poetului Nichita Stănescu  
–  moment artistic şi expoziţie

Mai

• „Muzeu pe interior - Muzeu pe exterior” - Un grup de artiști oferă o nouă înfățișare 
Muzeului Presei
• Manifestări prilejuite de Ziua Eroilor – Ceremonie de depunere de coroane și jerbe de flori
• „Cupa Europei” – Zilele sportului pentru toţi 
• Independența României – 141 de ani de la obținerea indepen-
denței de stat. Expoziție de ziare care prezintă articole despre acest 
eveniment.
• „Pe urmele culturii strămoşilor” - excursii la Viena, Austria - ediţia a XIV-a
• „Juvenis Jimborock” – ediţia a VIII - a

Iunie

• Concurs de pescuit pe Bălțile Albastre – juniori și seniori
• 1 Iunie - Ziua internațională a copilului
• „Jimbocicleta”
• Manifestări prilejuite de Ziua Drapelului 
• Muzeul studenților – Studenți ai Facultăților de Jurnalism și Litere își desfășoară un 
stagiu de practică la muzeu

Iulie

• „Zilele Jimboliene” -ediția a XXI-a
• Campionat de șah
• Competiţii sportive organizate în cadrul „Zilelor Jimboliene”: cam-
pionate de minifotbal, tenis de câmp, tenis de masă, karate, lupte 
libere, baschet, handbal feminin şi masculin
• Manifestări prilejuite de Ziua Imnului Național al României 
• „LITER(R)A” – Simpozion de ceramică Raku
• Seminar – „Despre presă la Muzeul Presei” – 3 zile de ateliere despre presă, afaceri 
europene, școală de presă pentru elevii de liceu.
• REJ - deplasare la Întâlnire Europeană de Tineret din orașul Verneuil din Franța
• „Valori și tradiții culturale” - Volum dedicat centenarului Marii Uniri, de 
Dragomir Ciobanu – prezentare de carte. Tipărire de carte

August
• Tradiție și modernitate: Kirchweih la Jimbolia 
• Ruga Jimboliană –  ed. a XIII-a, spectacol folcloric
• Decernarea Premiului „Mihail Avramescu” –  ediția a X-a

Septembrie
• „Turneul prieteniei” – ed. a VIII–a – turneu feminin de handbal
Manifestări prilejuite de Ziua Pompierilor
• „Cafeneaua culturală” – Ediția a II-a – Întâlnire cu persoane care vorbesc despre 
ocupațiile și pasiunile lor pentru a promova cultura prin prezentarea domeniului de ocupație

Octombrie • Memorialul Georgeta (Ottrok) Gazibara – ediția a XXI-a – cross pe diferite 
categorii de vârstă

Noiembrie • Ziua Veteranilor de Război
• „Alb și negru” – Campionat de şah

Decembrie

• Marea Unire - moment artistic și expoziție
• Ziua Naţională a României – Centenarul Marii Uniri a României
• Cupa „Prietenii semicercului” Handbal feminin - copii
• Sărbătoarea de Ignat – ed. a XVIII-a  – tradiții și obiceiuri
• Festivalul International „O, brad frumos!” - ediția a XXIII-a
• Revelion – Foc de artificii


