
Doar 2% din deșeurile produse de Jimbolia 
sunt reciclate

IMPLEMENTATĂ în anii 2010-2011, co-
lectarea selectivă a deșeurilor întâm-
pină mari dificultăți la Jimbolia. Un 
raport cu privire la deșeurile colec-
tate de RETIM la Jimbolia la nivelul 
lunii februarie 2018, arată că, de pe 
raza orașului s-au strâns 173 tone de 
deșeuri reziduale și doar 3,5 tone de 
deșeuri reciclabile (în principal hâr-
tie, carton, PET-uri și alte materiale 
plastice). Practic, mai puțin de 2% 
din deșeurile produse de Jimbolia 
în luna februarie au fost reciclate, în 
condițiile în care, nivelul asumat de 
orașul nostru este de 15% în 2018.

DEȘEURI SELECTATE GREȘIT
Doar 2 tone din cele 3,5 strânse cu 
sacul galben au putut fi efectiv reci-

clate, în timp ce o tonă a fost necon-
formă, și, prin urmare, a ajuns tot la 
groapa de gunoi. Asta pentru că, pe 
lângă deșeurile curate, au fost depo-
zitate pungi, ambalaje de hârtie, car-
ton sau polietilenă care conțineau 
materiale organice biodegradabile 
(carne, lactate, legume etc.).

RESPONSABILITATEA SOCIALĂ
„Campaniile de sensibilizare au un 

efect limitat. Ne lipsește cultura reci-
clării și a responsabilității față de me-
diu. Primăria Jimbolia face eforturi 
pentru informarea populației, însă 
este nevoie de un efort comun, al 
tuturor instituțiilor publice, dar și al 
cetățenilor și societăților comerciale, 
pentru a rezolva această problemă” 
spune primarul Darius Postelnicu. 
„Ni se vor aplica penalități din ce în 
ce mai mari de către Uniunea Euro-
peană care se vor  adăuga la prețul 
plătit pentru ridicarea deșeurilor. 
Poate, când vom suporta un cost mai 
mare, vom deveni mai atenți la ma-
niera în care gestionăm deșeurile”, a 
mai spus acesta.

(continuarea în pagina 2)
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Duminica familiei creștine, 
în Parohia ortodoxă Jimbolia

DUMINICĂ, 13 mai 2018, în mijlocul 
enoriașilor ortodocși din Jimbolia a 
fost prezent Înaltpreasfințitul Părinte 
Ioan, Mitropolitul Banatului. Litur-
ghia a fost oficiată de părintele Ionel 
Popescu, vicar eparhial, împreună cu 
părintele protopop Ioan Bude, Proto-
popiatul Timișoara I, părintele paroh 
Petru Alexa și ceilalți preoți slujitori 
ai parohiei.

Fiind în preajma zilei de 15 mai, când 
este sărbătorită Ziua Internațională a 
Familiei, Părintele Ioan a fost însoțit 
de membre ale Societății Femeilor 
Creștin Ortodoxe din Timișoara care 
doresc înființarea unei noi filiale a 
organizației, la Jimbolia. În semn de 

mulțumire și gratitudine, Societatea 
Femeilor Creștin-Ortodoxe din Timi-
șoara a oferit, cu binecuvântarea În-
tâistătătorului Mitropoliei Banatului, 
câte o carte, semnată de Înaltpreas-
finția Sa, tuturor familiilor de credin-
cioși din Parohia Jimbolia.
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Bălțile orașului, 
pregătite pentru noul 

sezon de pescuit 
ÎN PERIOADA 19 aprilie – 1 iunie 2018 
pescuitul este interzis în bălţile afla-
te în administrarea Primăriei Orașu-
lui Jimbolia. În această perioadă are 
loc refacerea populației de pește. 
Pescuitul sportiv-recreativ va fi per-
mis doar începând cu data de 2 iu-
nie 2018. 

REPOPULAREA CU PEȘTE 
În data de 19 aprilie, în Bălţile He-
rișan, Cânepă, Caldă și Albastră au 
fost introduse 1500 de kilograme de 
caras, iar în data de 25 aprilie au fost 
introduse 3 tone de crap. 

CONCURS DE PESCUIT SPORTIV
În data de 26 mai 2018, începând 
cu ora 08:00, la balta „Cânepă” din 
Jimbolia, va avea loc un concurs de 
pescuit sportiv organizat de Sumida 
România, în colaborare cu Primăria 
Jimbolia. Înscrierea este gratuită, 
însă locurile sunt limitate. Cei care 
doresc să participe la concurs se pot 
înscrie apelând persoana de contact 
Oprișan Lucian, nr. tel. 0766.810.094, 
între orele 08.00 – 16:30.

CONCURSUL DE PESCUIT PEN-
TRU COPII
Vă reamintim că în data de 1 iunie 
2018 se va organiza și tradiționalul 
concurs de pescuit pentru copii.

„Cuvântul și 
necuvintele” 

ÎN DATA de 17 aprilie 2018, începând 
cu ora 11.00, la Muzeul Presei „Sever 
Bocu” din Jimbolia, a avut loc eveni-
mentul cultural dedicat împlinirii a 
85 de ani de la nașterea lui Nichita 
Stănescu. Cu această ocazie a fost 
prezentată o scurtă descriere a vieţii 
și activităţii literare a acestuia, elevi 
ai Liceului Tehnologic din Jimbolia 
au recitat versuri aparţinând po-
etului și a avut loc o expoziţie ce a 
cuprins volume de poezii, dar și ar-
ticole din presă despre Nichita Stă-

nescu.

Doar 2% din deșeurile produse 
de Jimbolia sunt reciclate

(continuare din pagina 1)

O TREIME DINTRE JIMBOLIENI NU 
PLĂTEȘTE TAXA DE GUNOI 
Situația este amplificată de faptul că nu 
toți locuitorii sunt acoperiți de un con-
tract de salubritate, ceea ce înseamnă 
că gunoaiele produse de aceștia sunt 
fie depozitate ilegal, fie puse pe sea-
ma celor care plătesc. La nivelul lunii 
martie 2018, doar 6859 de jimbolieni 
aveau un contract de salubritate, la o 
populație stabilă de 10.808 persoane 
(oficial, în oraș au domiciliul 13.527 
persoane). Situația a fost raportată la 
instituțiile de mediu, iar controalele ce 
vor fi efectuate în acest an vor scoate 
la suprafață toate aceste aspecte.

ÎNCHEIEREA CONTRACTELOR 
ESTE OBLIGATORIE
Cetăţenii care NU au încheiat con-
tracte de prestări servicii cu firma de 
salubrizare RETIM ECOLOGIC SERVICE 
S.A.  sunt rugaţi să se adreseze 
reprezentanţilor acesteia, la 
sediul din Jimbolia, str. Liviu 
Rebreanu nr. 20-22. Conform 
art. 30, alin.(5)  din Legea 
serviciului de salubrizare a 
localităţilor  nr.101/2006, 
republicată și actualizată: 
„Constituie contraven-
ţie și se sancţionează cu 
amendă de la 500 lei la 1.000 
lei refuzul utilizatorului de a încheia 
contracte de prestări servicii cu opera-
torul de salubrizare licenţiat în aria de 
delegare respectivă.”

COLECTAREA SELECTIVĂ 
PE STRADA GHEORGHE DOJA
Retim mai anunță că, pe strada 
 Gheorghe Doja, pe porțiunea în care 
funcționează piața agro-alimentară, 
deșeurile selective (sacii galbeni) se 
vor colecta după terminarea progra-
mului acesteia. 

NOUL PROGRAM 
DE COLECTARE SELECTIVĂ
Începând cu data de 13 aprilie 2018, la 
Jimbolia a intrat în vigoare un nou pro-

gram de colectare selectivă în sistem 
dual a deșeurilor (sacul galben), astfel:

ZONA 1
str. Calea Timișorii către Vama Jim-
bolia – în prima zi de SÂMBĂTĂ din 

fiecare lună;
ZONA 2

str. Calea Timișorii numerele impa-
re (fără soț) și în toată zona de Nord, 

de la Calea Timișorii către Gara 
Jimbolia – în a doua zi de SÂMBĂTĂ 

din fiecare lună.

În aceste zile, colectarea începe cu ora 
07:00, ne-a informat Retim Ecologic 
Service, prin șeful Punctului de Lucru 
Jimbolia, ing. Feier Ciprian.

CE COLECTĂM ÎN 
„CLOPOTELE VERZI”?
Așa cum se întămplă în toată Europa 

și  jimbolienii trebuie să înveţe să co-
lecteze responsabil și selectiv 

gunoiul menajer, hârtia, car-
tonul, plasticul și sticla. Ele 
trebuie  colectate separat, 
întrucât reprezintă deșeuri 
reciclabile.Pentru aceasta,  
RETIM ECOLOGIC SERVICE 
S.A, a montat în Jimbolia 

3 containere tip “clopot“ 
de culoare verde, des-

tinate colectării sticlei, care 
sunt amplasate în următoarele lo-

caţii:
• intersecția dintre str. Republicii cu  
str. Spre Sud, platoul din faţa gării și 
pe Calea Mărășești nr.32 . 
Toți cetățenii sunt rugați să depună 
în aceste containere sticle și borcane 
care nu conțin resturi alimentare.
În aceste “clopote verzi“ nu se vor co-
lecta: PET-uri, becuri, tuburi de neon, 
sticla de la  geamuri , oglinzi. 

Deoarece reciclarea este unul dintre 
elementele cele mai importante în 
protecţia mediului înconjurător, să fa-
cem efortul să ne aliniem la standarde-
le europene, astfel încât orașul nostru 
să fie mai curat și mai puțin poluat.
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Siguranța în 
trafic, pe înțelesul 

celor mici
JOI, 26 aprilie 2018, la Casa de 
Cultură din Jimbolia a avut loc 
seminarul „Siguranța în trafic”, or-
ganizat în cadrul proiectului „Tu-
rul Banatului” cod eMS RORS-25, 
finanțat prin Programul INTERREG 
IPA de Cooperare Transfrontalieră 
România-Serbia.

Seminarul s-a adresat celor 52 de 
elevi din clasele primare din Ser-
bia, din Jimbolia și Cărpiniș și a 
cuprins două teme:
1. Siguranța pe două roți – prezen-
tat de Agentul Șef de Poliție Pe-
trescu Bogdan;
2. Ce ne spun indicatoarele rutiere? 
– prezentat de Lectorul de Legis-
lație Rutieră Galetar Gabriel. La fi-
nalul seminarului, elevii au primit 
câte un pachet cu materiale pro-
moționale cuprinzând o pereche 
de mănuși, vestă, cască de bici-
cliști, precum și câte un pliant și 
câte o broșură.

Înscrieri în clasa a 
IX-a - seral

ABSOLVENȚII de clasa a VIII-a, indi-
ferent de anul absolvirii, au po-
sibilitatea să se înscrie la Liceul 
Tehnologic din Jimbolia, clasa a 
IX-a – seral, pentru anul școlar 
2018-2019. Dosarele de depun la 
secretariatul unității de pe strada 
Gheorghe Doja nr. 14, în perioada 
10.05.2018 – 29.06.2018. Acte ne-
cesare: copie CI, copie certificat de 
naștere, copie certificat căsătorie 
(dacă este cazul), copie foaie ma-
tricolă, copie diplomă  de absolvi-
re a opt clase (sau adeverință de 
absolvire), adeverință examen de 
Capacitate sau Evaluare Naționa-
lă, adeverință medic, dosar plic. 
Pentru mai multe informații: tel. 

0787.864668.

Lucrări edilitare în desfășurare 

AMENAJĂRI NECESARE LA CIMI-
TIRUL DIN JIMBOLIA
Primăria Jimbolia desfășoară lucrări 
de modernizare la cimitirul din ora-
șul nostru. Pe platoul acestuia a fost 
instalată o copertină ce va asigura o 
mai bună protecție în caz de vreme 
rea, în timpul slujbelor de înmor-
mântare. De asemenea, se vor ame-

naja unele alei deteriorate și se va 
asfalta aleea principală de la intrarea 
dinspre strada Tudor Vladimirescu 
până la cea dinspre strada Carpați. 

AMENAJĂRI DE TROTUARE ȘI 
PARCĂRI
Se lucrează la repararea trotuarului 
de la pavilioanele CFR până la gară 
iar în curând va 
începe și lucra-
rea de amena-
jare a parcării 
din fața Spita-
lului Orășenesc, 
unde sunt pre-
văzute 37 de lo-
curi de parcare. 

Pomul de Mai - o tradiție a pompierilor jimbolieni
UNA dintre cele mai frumoase tradiții 
ale pompierilor jimbolieni, „Pomul 
de mai”, s-a desfășurat și în acest 
an, în data de 12 mai, avându-i ca 
protagoniști pe membrii Serviciului 
Voluntar pentru Situații de Urgență 
Jimbolia. Mândri de blazonul pe care 
îl poartă, aceștia au defilat pe străzile 
orașului, printre aplauzele cetățeni-
lor, deplasându-se la casele celor mai 
merituoși dintre pompieri. 

Tradiția face ca în gospodăria unuia 
dintre aceștia să fie instalat pomul 
de mai, însoțit de nelipsita cunună 
de flori. La baza pomului, voluntarii 

îngroapă o sticlă cu vin, după care 
cântă și dansează.

Acțiuni de dezinsecție
ÎN PERIOADA 23-25.04.2018 și în data 
de 08.05.2018, pe raza orașului Jim-
bolia s-au desfășurat acțiuni de dez-
insecție împotriva țânțarilor și că-
pușelor. Stropirile s-au făcut atât cu 
mijloace aeriene, cât și terestre, fiind 
folosite insecticide aprobate de Mi-
nisterul Sănătății. Apicultorii  au fost 
anunțați din timp să ia măsurile ne-
cesare de prevenire a intoxicațiilor la 
albine. Primăria a contractat acțiuni 
de dezinsecție și pentru perioada 
verii, acestea urmând să se desfășoa-
re în funcție de evoluția vremii și de 
dezvoltarea insectelor. 



 Stavarachi Alexandru cu 
Giuverdea Ionica-Bianca

 Victoria Ion cu 
Dobrescu Cristina

 Drăguț Marius-Petre cu 
Câmpean Andreea

 Buncilă George-Mario cu 
Davidescu Maria-Elena

 Gyulai Mihai-Claudiu cu 
Merschan Martina-Melinda
 Găină Marin-Valentin cu 

Dinu Denisa-Lorena
 Petrovici Remus cu 

Petrovics Gabriela
 Tudose Eugen cu

 Leiher Ana
 Barbu Andrei-Alexandru cu 

Urecheanu Cristina

Casă de piatră!
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Evidenţa populaţiei 
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† Grosz Elena
Sîrbu Doru
Benga Ion

Kașa Vasilica
Boboc Gheorghe

Agoston Magdalena†

Dumnezeu să-i odihnească în pace!

De
ce

se

acte înregistrate în 
Registrul de stare civilă al orașului Jimbolia

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

 Filip Andrada-Anais

Știri pe scurt
SEMINAR TRANSFRONTALIER
În perioada 25-27 aprilie 2018, la 
Casa de Cultură din Jimbolia a avut 
loc seminarul „Competențe antre-
prenoriale pentru activități turistice” 
organizat în cadrul proiectului „Turul 
Banatului” cod eMS RORS-25, finan-
țat prin Programul INTERREG IPA de 
Cooperare Transfrontalieră Româ-
nia-Serbia. La acest seminar au par-
ticipat 15 persoane.

JUVENIS JIMBOROCK 2018
O nouă ediție a festivalului – concurs 
„Juvenis jimborock” s-a desfășurat, 
vineri, 18 mai 2018, la Casa de Cul-
tură din Jimbolia. În competiție s-au 
înscris câteva dintre cele mai promi-

țătoare tinere talente muzicale, care 
s-au întrecut pe scenă, spre încânta-
rea publicului prezent. La final, s-a 
tras linie și s-au departajat următorii 
câștigători: 

Locul I: The Wizards
Locul II: The Shock

Locul III: Poka Robert
Felicitări tuturor participanților!

ATENȚIE LA PERSOANELE CARE 
SOLICITĂ BANI PENTRU CAZURI 
SOCIALE
Primăria Jimbolia NU a autorizat ni-
cio acțiune de strângere de fonduri 
pe raza orașului nostru pentru di-
verse cazuri sociale (copii bolnavi, 
persoane sinistrate etc.). Ștampila 
instituției aplicată pe documentul 
prezentat de persoanele care colec-
tează fonduri reprezintă înregistra-
rea actului la sediul primăriei, NU 
acordul de colectare de fonduri. Vă 
rugăm să fiți vigilenți cu persoanele 
care solicită donații pentru diverse 
cazuri sociale.


