Jimbolia sărbătorește
Centenarul

SĂRBĂTORIM împreună 100 de ani
de România! Cu acest îndemn, organizatorii vă invită să participați la
unul dintre cele mai importante evenimente de anul acesta. De Ziua Națională a României, în 1 Decembrie,

De Centenar

ECHIPA PNL
PENTRU CONSILIUL LOCAL

la Jimbolia vor avea loc o serie de
evenimente, menite să marcheze
Centenarul Marii Uniri de la 1918.
Găsiți, mai jos, programul manifestărilor:
• POSTELNICU DARIUSADRIAN - 45 aniEconomist;
• FERESCU LAURA MĂRIOARA - 37 ani- Jurist;
• TABEICĂ NECULAI - 61
ani- Șofer;
• SCROB RADU-NICOLAE 37 ani- Inginer;
• PRCSINA IANCU - 42 aniInginer Electronist
• CIOFIAC IOAN - 45 aniEconomist;
• FLORE CRISTIAN - 31 ani Electronist;

PROGRAMUL MANIFESTĂRILOR ORGANIZATE
CU OCAZIA ZILEI DE 1 DECEMBRIE 2018

10:00 Monumentul Eroilor
• Oficiere slujbă religioasă și depunere de coroane

• CIUCIULETE PETRU - 67
ani- Economist;
• PANAIT MIHAI - 36 aniVeterinar;
• VASILACHE COSTEL - 49
ani- Tehnician;
• STĂNCHESCU-GOLBAN
LIVIA-DOINA - 58 ani- Profesor;
• BURA VASILE - 55 aniEconomist;
• NICORICI ILIE - 57 aniGeamgiu;
• BARNA PETRU-LADISLAU
- 52 ani- Tehnician;

11: 00 Casa de Cultură
• Intonarea imnului de stat al României și moment muzical susținut
de Corul ”Floris”
• Discursul domnului profesor Petruț Adrian, director al Liceului
Tehnologic Jimbolia, referitor la însemnătatea zilei de 1 Decembrie
1918
• Discursul preotului paroh Alexa Petru, din cadrul Parohiei O
 rtodoxe
Jimbolia, cu privire la rolul și implicarea Bisericii în înfăptuirea Marii
Uniri de la 1 Decembrie 1918
• Moment artistic susținut de elevi ai Școlii Gimnaziale Jimbolia,
sub îndrumarea doamnelor învățătoare Cristea Anelise și Apostol
Mihaela
• Premierea câștigătorului concursului ”Cea mai frumoasă casă” din
orașul Jimbolia în anul 2018 și a cuplurilor care aniversează 50 de
ani de căsătorie, precum și înmânarea premiilor obținute la festivalul-concurs ”Lada cu zestre” de către domnul Postelnicu Darius
- Adrian, primar al orașului Jimbolia
• Moment muzical susținut de Formația Ovidiu Balcu Oficial și Zorica
Savu
• Acordarea premiilor de excelență de către repezentanții Rotary
Club Jimbolia
• Piesa de teatru ”Ziua Unirii”, în interpretarea elevilor Liceului
Tehnologic Jimbolia, sub îndrumarea doamnei bibliotecar Cojocaru
Sofia-Domnica
13:00 Cortul din incinta Casei de Cultură
• Masă tradițională

Sărbătorim,
în acest an,
Centenarul Marii
Uniri, o sărbătoare importantă pentru tot
poporul r omân. Desigur, istoria
consemnează că Jimbolia s-a alăturat mai târziu Statului Român,
date fiind împrejurările de atunci.
Dar sărbătoarea națională este
a noastră, a tuturor, și de aceea
noi, ca jimbolieni, sărbătorim cu
bucurie acest moment. Vă aștept să
petrecem împreună Ziua Națională
și să participați la evenimentele
organizate de Primăria Jimbolia.
Vom cinsti împreună memoria
celor care au înfăptuit Unirea și ne
vom gândi cu recunoștință la toți
cei care în urmă cu 100 de ani au
făcut sacrificii, unii chiar sacrificiul
suprem, pentru țara noastră și
pentru națiunea română. Ne vom
bucura apoi de spectacolul organizat la Casa de Cultură din oraș,
pentru că 1 decembrie înseamnă
un gând pios pentru eroi, dar și
câteva clipe de bucurie pentru
izbânda poporului nostru.
• TODICA MARIN - 67 aniMaistru;
• FEIER FELICIA - 28 aniAsistent Farmacist;
• DEMETER LUCIAN
- 37 ani- Programator;
• ISTINIE ADINA - 38 aniProfesor;
• BORCAN CARMEN - 37
ani- Contabil;
• RICĂ MARIAN -59ani-
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Instructor Sportiv;

Primar,
Darius Adrian Postelnicu

Proiect de
hotărâre pentru
demolarea
chioșcurilor ilegale

CONSILIUL LOCAL al Orașului
Jimbolia analizează oportunitatea emiterii unei hotărâri cu privire la demolarea construcțiilor
(chioșcurilor) amplasate ilegal pe
domeniul public al orașului Jimbolia, după cum urmează:
• construcția din lemn și bloc beton, amplasată pe str. Gheorghe
Doja, la intersecția cu str. Republicii, lângă Biserica Ortodoxă;
• construcția din metal și zidărie,
amplasată pe str. Tudor Vladimirescu, la intersecția cu str. Republicii, lângă clădirea Liceului Tehnologic Jimbolia;
• construcția din lemn, amplasată pe str. Liviu Rebreanu, la intersecția cu str. Republicii, vis-a-vis
de clădirea Serviciului Impozite
și Taxe Locale a Primăriei orașului
Jimbolia;
• construcția din lemn amplasată
pe str. Republicii, Zona Gării, lângă
blocul 6/C.
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De asemenea, la articolul 2 al proiectului de hotărâre este prevăzută „demolarea tuturor construcțiilor ridicate ilegal pe domeniul
public al orașului Jimbolia”. Proprietarii construcțiilor amplasate ilegal pe domeniul public al orașului
Jimbolia ar urma să fie înștiințați
să înceapă procedurile de demolare, fiindu-le acordat un termen
în acest sens.
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În cazul în care proprietarii nu vor
executa demolările în termenele comunicate, aceste lucrări ar
urma să fie efectuate de către Primăria Orașului Jimbolia, urmând
ca aceasta să recupereze pe cale
legală toate cheltuielile. Proiectul
este încă în dezbatere și nu a fost
supus votului consilierilor.

Start proiectului de reabilitare
a trei străzi din Jimbolia

S-A DAT STARTUL lucrărilor de infrastructură din cadrul proiectului
european care prevede reabilitarea
străzilor adiacente Drumului Național 59 C.

În urma licitației a fost desemnată firma câștigătoare și s-a semnat
contractul cu SC Group D.C.M. SRL
din județul Timiș. Astfel, lucrările de
reabilitare încep din luna noiembrie
2018, iar termenul de finalizare este
luna august 2019.
Vă reamintim că este vorba despre
reabilitarea și asfaltarea a 2,36 km de
străzi, după cum urmează:
• Calea Mărășești – între Calea Kikindei și str. Basarabia (969 m)

Festivalul
„O, Brad Frumos!”

PRIMĂRIA Orașului Jimbolia și Casa
de Cultură din Jimbolia organizează, în perioada 4-5 decembrie 2018,
Festivalul Internațional de Datini și
Obiceiuri de Crăciun și Anul Nou ”O,
Brad Frumos!”.
Evenimentul va avea loc la Casa de
Cultură din Jimbolia și va aduce pe
scenă coruri și formații de dansuri
din România (Dudeștii Noi, Liebling,
Lugoj și Jimbolia), Ungaria (Mórahalom) și Serbia (Kikinda). Intrarea este
liberă.
Vă așteptăm!

• str. Ioan Slavici – între str. Republicii și str. Spre Vest (860 m)
• str. Liviu Rebreanu – între str. Peter
Jung și str. Spre Vest (531 m).
De asemenea, pe aceste străzi vor fi
realizate și căile de acces către proprietăți.
Reabilitarea acestora constituie unul
dintre obiectivele principale ale proiectului „Creșterea mobilității prin
dezvoltare rutieră în Banat”, finanțat de Uniunea Europeană prin Programul INTERREG IPA de Cooperare
Transfrontalieră România - Serbia și
este cofinanțat de cele două state
partenere în proiect.

Spiridușii caută Moș
Crăciun!

A început restaurarea statuii
Sf. Florian

LA FINELE lunii octombrie a sosit
mult așteptatul aviz solicitat de la
Ministerul Culturii și Identității Naționale, fără de care nu s-au putut începe lucrările de restaurare a statuii
Sf. Florian. De îndată ce a fost primit

acest aviz, specialiștii au demarat lucrările de restaurare. Aceștia au confirmat că statuia a suferit degradări
semnificative și necesită intervenția
de urgență pentru salvarea elementelor distinctive ale monumentului.

Demersuri pentru conectarea
Jimboliei la rețeaua națională de gaz
ÎN ȘEDINȚA din data de 25 octombrie 2018, Consiliul Local a aprobat
aderarea Orașului Jimbolia la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
(ADI) „Distribuție Gaz Timiș Vest”.
Această Asociație cuprinde 22 de localități din zona de vest a județului
nostru și alături de alte patru astfel
de asociații, deservesc 70 de unități
administrative din Timiș. Scopul asocierii este acela de a realiza conectarea la rețeaua națională de gaz,
având în vedere că pe teritoriul județului nostru se construiește magistrala BRUA (Bulgaria - România-Ungaria - Austria) ce va transporta gaz
natural din Marea Neagră către Europa de Vest.
„Este important să inițiem acest demers pentru ca proiectul să fie realizat în cel mai scurt timp posibil.Trebuie să fim pregătiți din timp pentru

CLUBUL Rotaract Jimbolia vă invită să luați parte și anul acesta la
proiectul care umple cu bucurie,
în prag de sărbători, inimile copilașilor cu situație precară. „Spiridușii caută Moș Crăciun” este un
proiect care unește comunitatea
și dă viață dorințelor mai greu de
atins, dar care de trei ani de zile
cu ajutorul dumneavoastră sunt
auzite și îndeplinite! Fiți alături
de organizatori și anul acesta iar
împreuna veți putea aduce magia
Crăciunului în inimile copiilor cuminți, dar găsiți cu dificultate de
Moș.
Perioada de desfășurare:
30 Noiembrie- 16 Decembrie
Persoană de contact :
Brigite Torcoș (Facebook)
Gabriel Repca (Facebook)

de a ne racorda la această magistrală
ce va aduce gaz de calitate superioară în zona noastră”, a declarat primarul Darius Postelnicu.
În prezent, la Jimbolia, există o rețea
de distribuție a gazului ce furnizează un gaz de sondă extras din zona
noastră, cu un debit scăzut și de calitate inferioară.

Competiție de șah
SÂMBĂTĂ, 3 noiembrie 2018, Clubul
Copiilor din Jimbolia a fost gazda
unei competiții dedicate șahului.
Concursul „Alb și negru” a reunit
iubitori ai șahului de toate vârstele care au fost recompensați cu diplome, medalii și cupe.

Transgaz a demarat construcția conductei BRUA, pe teritoriul României,
în luna iunie a acestui an, iar din luna
august a început montarea conductelor pe raza județului nostru.
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Jimbolia în jurul anului 1918

MAREA UNIRE DE LA 1918 reprezintă un moment de cotitură în
devenirea neamului românesc. Au
trecut 100 de ani de când meleaguri
românești răsfirate pe cale politică
prin alte state s-au unit într-un singur corp al României Mari. Jimbolia,
deși acum aparținând României, nu
împărtășește același itinerar istoric,
cel puțin nu în ceea ce privește evenimentele desfășurate în urmă cu
100 de ani.

De altfel, dacă ar fi să privim la momentele petrecute în ultimele două
secole, am putea înțelege că locuitorii așezării noastre au fost plimbați
de la o administrație la alta în funcție
de deciziile politice ale vremurilor respective: de la austrieci la maghiari,
de la maghiari la sârbi, iar de la sârbi
la români.
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În doar 10 ani, între 1914 și 1924,
Jimbolia se găsește, pe rând, în trei
țări diferite: Imperiul Austro-Ungar,
Regatul Sârbilor, Croaților și Slovenilor și Regatul României. Pentru că
România serbează 100 de ani de la
întregirea ei prin actul unirii, referindu-ne la Jimbolia este necesar să
pomenim două evenimente de importanță majoră. Pe de o parte, în 1
decembrie 1918, localitatea noastră
nu era alipită României, ci trecea sub
administrație sârbească, pe de altă
parte, ne putem numi astăzi români,
noi cei din Jimbolia, datorită evenimentului petrecut în 1924, eveniment ce a presupus o retrasare a graniței dintre statul românilor și cel al
sârbilor.
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Istoria localității nu se contopește cu
cea a României nici atunci când vine
vorba de Primul Război Mondial. Fiind un spațiu austro-ungar, bărbații
Jimboliei au fost nevoiți să răspundă
afirmativ la ordinul de mobilizare.
Acest lucru se întâmpla în 26 iulie
1914. Au urmat 4 ani dificili în care
femeile, copiii și bătrânii rămași acasă au avut să țină piept vicisitudinilor pricinuite de război. Aveau de

tură feroviară importantă. Totodată,
aceeași parte dorea și Jimbolia, deși
într-o primă fază se discutase de
această localitate ca fiind oferită României.

îndurat pierderea celor 153 de bărbați căzuți pe front, se vedeau puși
în fața unor procese rechizitorii și se
confruntau cu probleme de procurare a mijloacelor de bază necesare
traiului.
Finalul Primului Război Mondial pentru români a însemnat o descătușare,
pentru jimbolieni, însă, a însemnat
doar o ușurare a corvoadei: nu au
mai fost nevoiți să participe pe front,
dar nici nu s-au putut bucura de libertate politică și administrativă.
După destrămarea Imperiului Austro-Ungar, sârbii au ocupat Timișoara
în 18 noiembrie 1918, iar Jimbolia în
data de 21 noiembrie a aceluiași an.
Localitatea era formată în majoritate
din șvabi. Fiind locuitori ai Banatului
timp de 200 de ani, aceștia și-au exprimat punctul de vedere cu privire
la soarta regiunii printr-un manifest
făcut public în 8 decembrie 1918.
Cuvântul lor nu a cântărit prea mult.
Șvabii erau, totuși, o etnie aparținând unor teritorii austro-ungare,
deci reprezentau o parte perdantă în
cadrul războiului. Prin urmare, soarta
Banatului a devenit motiv de dispută
între români și sârbi.
Conferința de Pace de la Paris a tratat, printre altele, și problema spațiului bănățean. Tensiunile dintre
cele două părți implicate au escaladat. Partea sârbească dorea Kikinda
pentru că aceasta reprezenta o legă-

Ca se să pună în practică prevederile conferinței de la Paris, s-a organizat la Timișoara o comisie mixtă
sârbo-româno-franceză. În 24 iulie
1919, forțe franceze preiau locuri
importante din punct de vedere
strategic, printre care și Jimbolia. Așa
s-a stabilit că linia ferată dintre Szeged și Jimbolia aparținea sârbilor, iar
cea aflată între Jimbolia și Timișoara
aparținea românilor. În ziarul „Albina”
se menționează despre o conferință
desfășurată la Timișoara în 1922 care
a avut ca temă traficul feroviar dintre
cele două țări. Tratatul de la Trianon
din 4 iunie 1920 stabilea definitiv
că din 1 decembrie 1918 localitatea
șvăbească aflată la doar 42 de km de
Timișoara este a sârbilor.

Pentru Jimbolia împărțirea Banatului a reprezentat un dezastru din
mai multe perspective. Sub aspect
economic, actul de la Trianon a dat o
lovitură puternică comunității, care,
trebuie să spunem, suferă și după
100 de ani din cauza pierderii unor
rute comerciale importante. Cele
mai însemnate dintre acestea sunt
legăturile feroviare cu Timișoara și
Baziaș, deci Dunărea, spre est, iar
spre vest cu localitățile Szeged, Budapesta, Viena. Alte rute de care Jimbolia a fost văduvită au fost cele spre
Modoș sau spre Becicherecul Mare.
Nici rutele rămase n-au fost scutite
de greutăți. Pentru că fluxul de pasageri și de mărfuri nu mai era același,
s-au confruntat cu dificultăți și căile
feroviare spre Arad și spre Timișoara.

Jimbolia în jurul anului 1918
După aproximativ 6 ani, în 10 aprilie

le. Presa vremii notează că preluarea

nezeu, românii preponderenți astăzi

1924, Jimbolia ajunge să aparțină Re-

localității de către români s-a făcut la

în oraș vor putea să sărbătorească un

gatului României. Șvabii din această

ora 13, aceștia venind cu un cortegiu

centenar local în 2024. Până atunci,

localitate au primit cu multă bucurie

grandios de călăreți și trăsuri ce se în-

într-un consens cu frații lor îndepli-

noua administrație, mai ales pentru

tindea pe 7 km. Așadar, Jimbolia nu

nesc firescul: se bucură anul acesta

că perioada sârbească a reprezentat

are încă 100 de ani de când e pământ

de Centenarul național.

o altă perioadă dificilă a istoriei loca-

românesc, dar, cu ajutorul lui Dum-

Sergiu Dema

Gânduri despre Marea Unire

LA CELEBRAREA Centenarului Marii Uniri din anul 1918, gândurile
noastre pline de pioșenie, recunoștinţă și admiraţie se îndreaptă spre
acei oameni care au înfăptuit visul
milenar al românilor de pretutindeni, actul UNIRII. După terminarea
Primului Război Mondial, destinele
Jimboliei au fost hotărâte la masa
tratativelor de către marile puteri ale
Europei. Localitatea a fost preluată
de către administraţia de la Belgrad
și încorporată în teritoriul Serbiei.
Timp de 6 ani, comunitatea a fost lipsită de legăturile sale firești, seculare,
cu Timișoara, inima și fruntea Banatului. Abia la 10 aprilie 1924, în urma
aplicării înţelegilor convenite între
guvernele de la București și Belgrad,
privind rectificarea frontierei de stat
dintre cele două ţări, teritoriul orașului Jimbolia a fost încorporat în trupul patriei.
Jimbolienii au primit cu bucurie și
entuziasm acest act istoric fără precedent în trecutul localităţii. La preluarea administraţiei de către reprezentanţii Regatului României au luat
parte mii de localnici, comunitatea a
sărbătorit evenimentul cu mare fast.
În luna mai a aceluiași an, la Jimbolia
a avut loc un alt eveniment de mare
anvergură: vizita Majestăţii Sale Re-

unirea cu România a Transilvaniei,
Banatului, Crișanei și Maramureșului, a devenit jimbolian, cu acte în
regulă, după anul 1924. Acesta a fost
Gheorghe Adoc (1885-1978), originar din comuna Socodor (jud. Arad)
care a făcut apostolat la Jimbolia, fiind și primul învăţător care a predat
în limba română.

Administraţia locală i-a cinstit memoria pentru meritele sale de dascăl
model și mare patriot, hotărând ca
una dintre străzile orașului să-i poarte numele.
gele Ferdinand I. Întâlnirea cu cel mai
important om din stat a decurs într-o
atmosferă greu de descris în cuvinte.
Locuitorii i-au făcut o primire de excepţie, așa cum se cuvenea tratat un
Rege care a făcut totul pentru înfăptuirea României Mari. Majestatea Sa
a dicutat cu reprezentanţii administraţiei locale, cu diverși cetăţeni, între
care și soţia marelui medic bănăţean,
dr. Karl Diel. Suveranul le-a ascultat
păsurile și le-a întregit speranţa de
mai bine în noua lor patrie.
Chiar dacă în momentul săvârșirii actului Unirii, Jimbolia nu a avut de
legaţi trimiși la Alba Iulia, un participant la Marea Adunare care a votat

Ca membru al comunităţii am considerat, ca o datorie de suflet, să aduc
un prinos de recunoștinţă și admiraţie, pentru acest excelent intelectual cu care jimbolienii ar trebui să se
mândrească.
Fotografia alăturată, realizată în
1911, îl prezentă pe Gheorghe Adoc
la un eveniment important și fericit
din viaţa sa, celebrarea căsătoriei cu
Dora Mircovits. După 7 ani participa
la al doilea mare eveniment tot atât
de important. La primul și-a unit destinul cu aleasa inimii, la al doilea s-a
unit în cuget și simţiri cu neamul românesc.
Dragomir Ciobanu
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Ajutorul social la Jimbolia

CE ESTE ȘI CINE POATE
BENEFICIA
Ajutorul social sub forma venitului minim garantat este un ajutor
financiar, plătit în fiecare lună familiilor şi persoanele singure ale căror
venituri se situează sub nivelul lunar
al venitului minim garantat – 142 lei.
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CUM SE OBȚINE
Ajutorul social se acordă pe
bază de cerere şi declaraţie pe propria răspundere, însoţite de actele
doveditoare privind componenţa
familiei şi veniturile realizate în luna
anterioară depunerii cererii de către
membrii acesteia.
După înregistrarea documentelor la registratura Primăriei
orașului Jimbolia, reprezentanții Serviciului Public de Asistență Socială
se deplasează la domiciliul specificat
în cerere pentru efectuarea anchetei
sociale, se verifică situația declarată.
Potrivit legii, prin refuzul solicitantului de a furniza informații necesare
pentru întocmirea anchetei sociale
se consideră că familia nu îndeplinește condițiile de acordare.
Acordarea sau, după caz, neacordarea dreptului la ajutor social
se face prin Dispoziţia scrisă a primarului, iar plata efectivă se face ca urmare a Deciziei directorului Agenţiei
Judeţene de Plăţi şi Inspecţie Socială
Timiș.
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PRIMESC AJUTOR SOCIAL PERSOANELE CARE DEȚIN UN AUTOTURISM, TEREN, ANIMALE?
Conform Legii nr. 416/2001
privind venitul minim garantat, beneficiarii de ajutor social pot avea un
singur autoturism/motocicletă cu o
vechime de peste 10 ani, referitor la
teren aceeași lege spune că terenul
de împrejmuire a locuinţei şi curtea
aferentă nu trebuie să depășească
1.000 mp în zona urbană. Conduc la
excluderea acordării ajutorului social
deținerea de animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală
depăşeşte suma de 2.500 euro pentru familie.

CE OBLIGAȚII AU BENEFICIARII
DE AJUTOR SOCIAL
Persoanele apte de muncă
pentru care se acordă ajutorul social
şi care nu realizează venituri din salarii sau din alte activităţi, au obligaţia
de a nu refuza un loc de muncă oferit
sau participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă și de
formare profesională.
După stabilirea dreptului de
ajutor social, titularul ajutorului social are următoarele obligaţii:
a) să comunice primarului, în scris,
orice modificare intervenită cu privire la domiciliul, veniturile şi la numărul membrilor familiei, în termen de
15 zile de la data la care a intervenit
aceasta;
b) să furnizeze toate informațiile necesare pentru efectuarea anchetei
sociale;
c) să efectueze sau, după caz, să
asigure prin alte persoane apte de
muncă din familie, efectuarea orelor
de muncă în folosul comunităţii.
Prin persoană aptă de muncă se înţelege persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:
a) are vârsta cuprinsă între 16 ani şi
vârsta standard de pensionare;
b) nu urmează o formă de învăţământ cursuri de zi prevăzută de lege;
c) are starea de sănătate şi capacitatea fizică şi psihică corespunzătoare,
care o fac aptă pentru prestarea unei
munci.

Face excepţie de la îndeplinirea
obligaţiilor privind efectuarea orelor
de muncă în folosul comunităţii persoana aptă de muncă care se află în
una dintre următoarele situaţii:
a) asigură creşterea şi îngrijirea, potrivit legii, a unuia sau a mai multor
copii în vârstă de până la 7 ani şi
până la 18 ani în cazul copilului cu
handicap grav sau accentuat, dovedit prin certificat eliberat de Comisia
pentru protecţia copilului;
b) asigură îngrijirea uneia sau a mai
multor persoane cu handicap grav
ori accentuat sau persoane vârstnice
dependente care nu beneficiază de
asistent personal sau îngrijitor la domiciliu, în condiţiile legii;
c) participă la un program de pregătire profesională;
d) este încadrată în muncă.
CE MUNCI PRESTEAZĂ ȘI CÂT
TIMP LUCREAZĂ UN BENEFICIAR
DE AJUTOR SOCIAL
Anual se aprobă prin Hotărârea Consiliului Local - Planul de
acțiuni/lucrări de interes local - în
care sunt specificate lucrările de interes local ce urmează a fi efectuate
de către beneficiarii de ajutor social. Potrivit legii lucrările de interes
local pot fi lucrări de salubrizare și/
sau întreținere spații verzi, de salubrizare/întreținere obiective publice
precum și alte activități stabilite prin
hotărâre a consiliului local.		
(continuarea în pagina următoare)

Ajutorul social la Jimbolia
Pentru desfășurarea activităților mai sus menționate primarul
are obligația să asigure instructajul
privind normele de tehnică a securității muncii pentru toate persoanele
care prestează muncă în folosul comunității.
Numărul orelor de muncă se
calculează proporțional cu cuantumul ajutorului social de care beneficiază, cu un tarif orar corespunzător
salariului de bază minim brut pe țară
garantat în plată, raportat la durata
medie lunară a timpului de muncă.
Legea prevede o formulă de calcul a
numărului de ore care trebuie efectuat. De exemplu, o persoană care
locuiește singură, nu are venituri, nu
are bunuri care conduc la excluderea
ajutorului social, primește lunar 142
lei pentru care, potrivit formulei de
calcul, trebuie să muncească în folosul comunității aproximativ 13 ore.
O familie compusă din 4
membrii (2 adulți și 2 minori), care
nu realizează venituri, nu are bunuri
care conduc la excluderea ajutorului
social, primește lunar pentru întreaga familie suma de 442 lei. Persoana
din familie desemnată să presteze
muncă în folosul comunității este
obligată să efectueze 40 ore/lună.
CE SUMĂ DE BANI PRIMESC
BENEFICIARII DE AJUTOR SOCIAL
Cuantumul ajutorului social
se stabileşte ca diferenţă între nivelul venitului minim garantat şi venitul net lunar al familiei sau persoanei
singure. Nivelurile venitului minim
garantat sunt următoarele:
Persoana singură = 142 lei
Familia formată din 2 persoane
=255 lei
Familia formată din 3 persoane
= 357 lei
Familia formată din 4 persoane =
442 lei

Familia formată din 5 persoane
= 527lei
Pentru fiecare altă persoană peste
numărul de 5 persoane, ajutorul
social se măreşte cu 37 lei.
AJUTORUL SOCIAL LA NIVELUL
ORAȘULUI JIMBOLIA
Numărul persoanelor/familiilor care domiciliază în orașul Jimbolia și care beneficiază de ajutor
social este în scădere. La sfârșitul
anului 2017 erau în plată 35 de dosare iar în luna octombrie a acestui an
erau în plată 23 de dosare.
Cele 23 de dosare existente
la nivelul Serviciului Public de Asistență Socială din cadrul Primăriei
orașului Jimbolia sunt formate din
următoarele categorii de beneficiari:
• 12 Familii din care 8 familii
sunt monoparentale - mama singură care are în îngrijire copii cu vârstă
până la 7 ani pe care legea le scutește de la munca în folosul comunității, 1 familie în care ambii membri
dețin documente ce atestă incapacitatea de muncă, 3 familii beneficiare
din care prestează muncă în folosul
comunității 4 persoane.
• 11 Persoane singure din
care 2 persoane sunt apte de muncă
și lucrează în folosul comunității, 8
persoane vârstnice, pe care legea le
scutește de muncă în folosul comunității și 1 persoană scutită de muncă datorită documentului ce atestă
incapacitatea de muncă.
NOUTĂȚI LEGISLATIVE
Prin Legea nr. 192/2018
s-a modificat și completat Legea
nr. 416/2001 privind venitul minim
garantat astfel persoanele care beneficiază de ajutor social vor pierde
imediat dreptul la ajutor social dacă
refuză o singură dată un loc de
muncă ori formare profesională

oferită de agențiile teritoriale pentru
ocuparea forței de muncă .
În cazul în care se pierde
dreptul la ajutor social, familia sau
chiar persoana (fostă asistată social) poate solicita un nou ajutor social
după 12 luni de la data deciziei de
încetare a dreptului.
Pe baza solicitărilor primite
de la persoane juridice, persoane
fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale
care au nevoie de forţă de muncă şi
funcţionează pe raza unităţii administrativ-teritoriale se întocmește și
aprobă Planul de activităţi sezoniere. Familia care beneficiază de venit
minim garantat are obligaţia de a
presta activităţi sezoniere, dacă există solicitări. Efectuarea activităţilor
sezoniere nu exceptează persoanele
de la îndeplinirea obligaţiei de a presta acțiuni sau lucrări de interes local, activitățile sezoniere urmând să
fie prestate după finalizarea acestora
din urmă.
Remunerarea
activităților
sezoniere, norma de lucru, precum
şi alte obligaţii şi îndatoriri se stabilesc prin negociere directă între beneficiarul de lucrări şi persoana care
prestează activitatea, în condiţiile
Legii nr. 52/2011 privind exercitarea
unor activităţi cu caracter ocazional
desfăşurate de zilieri, republicată, cu
modificările şi completările ulterioare.
De asemenea, refuzul repetat de două ori al persoanelor apte
de muncă din familiile beneficiare de
ajutor social de a efectua activităţile
sezoniere duce la încetarea dreptului la ajutor social.
Ana-Maria Crăciun,
Șef SPAS Jimbolia
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Concursul de cros pentru copii,
la a XI-a ediție

spiritul competițional. Georgeta Gazibara-Ottrok a fost un îndrăgit profesor și antrenor. Aceasta a câștigat
locul I cu echipa României de cros la
Campionatul Mondial de la Glasgow
din anul 1978.

Str. Republicii nr. 16
Telefon: 0256.478861
Evidenţa populaţiei

acte înregistrate în
Registrul de stare civilă al orașului Jimbolia
în perioada august - octombrie

Naşteri

Peste 100 de elevi, provenind din
mai multe școli din județ, s-au înscris
în competiția din acest an și s-au întrecut pe un traseu bine stabilit, pe
străzile orașului. Scopul acestui concurs este de a promova sportul și

POLIȚIA ORAȘULUI
JIMBOLIA

Căeriu Ana-Maria

Atelier de creație pentru copii
la Muzeul Presei

MUZEUL PRESEI Presei „Sever Bocu”
a organizat, în data de 12 noiembrie

 Vasile Andrei-Constantin cu

Pîrtac Melinda-Cristina

2018, un eveniment cultural inedit,
selor”, având-o ca invitată pe scrii-

 Giugă Costel cu
Klepacka Agnieszka Anna

Casă de piatră!

toarea Cristina Andone, cunoscută
pentru scrierile sale dedicate copiilor
și pentru activismul său în domeniu

ner din domeniul creativității. Tema

educațional.

principală a întâlnirii a constituit-o
imaginea unor personalități marcan-

La atelier au participat copii care,

te din ultimii 100 de ani, un astfel de

astfel, au avut ocazia să stea față în

exemplu pe plan local fiind sportiva

față și să interacționeze cu un trai-

Georgeta Gazibara-Ottrok.

† Golosie Ovidiu
Vigh Ana
Herișanu Etelca
Țeran Constantin
Coșa Mariea
Niculescu Rozalia
Pavel Petru
Moga Augustin
Omoreanu Varvara
Neica Răzvan-Alexandru
Terhes Mihai†
Dumnezeu să-i odihnească în pace!

Decese
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 Crăciun Remus cu
Stanici Andreea-Adelina
 Andrei Tiberius-Gabriel cu
Dologa Crina-Claudia

 Anca Lucian-Andrei cu
Sprîncenatu Elena-Verginica

intitulat sugestiv „Atelierul Nesupu-

8

 Pavlov Raysa-Ioana
 Bostan Eva-Maria
 Manolache Iosif-Adrian cu

Căsătorii

AJUNS la cea de-a 11-a ediție, Memorialul de cros „Georgeta Gazibara-Ottrok”, desfășurat vineri, 19 octombrie 2018, a fost unul din cele
mai reușite de la înființare, bucurându-se de o participare numeroasă.

S.C. PEISAJ HOSTA oferă servicii
de ridicare a molozului și materialelor de construcții de la
domiciliu. Pentru detalii și comenzi sunați la numerele de telefon:
0256/361047 sau 0256/360770
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