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NOI OBIECTIVE
Anul 2020 a 

început cu vești bune 
în ceea ce privește 
proiectele de investiții 
ale Primăriei Orașului 
Jimbolia. O serie de 
proiecte se află în curs 
de implementare, în 
timp ce o altă parte se 
găsește în stadiul de 
reevaluare și selecție, 
ultima fază fiind cea de contractare.

Dintre acestea amintim: „Extindere/
reabilitare și dotare Școala Gimnazială Oraș 
Jimbolia – Clădirea din strada Lorena nr. 33-
35”, „Extindere/reabilitare și dotare Școala 
Gimnazială Oraș Jimbolia – Clădirea din str. 
George Enescu nr. 9” și „Îmbunătățirea calității 
vieții populației din Orașul Jimbolia prin 
investiții în obiective culturale și infrastructură”, 
valoarea totală fiind de peste 6 000 000 de lei. 
Proiectul intitulat „Îmbunătățirea calității vieții 
populației din Orașul Jimbolia prin investiții în 
obiective culturale și infrastructură” constă  în 
reabilitarea și dotarea Teatrului de Vară, precum 
și refacerea cu pavaj a aleilor pietonale de pe 
strada  Calea Mărășești.

Totodată, Primăria a obținut o finanțare 
nerambursabilă, prin inițiativa WiFi4EU, în 
valoare de aproximativ 15 000 de euro pentru 
instalarea în spațiile publice a unor puncte 
de acces Wi-Fi gratuit, ce vor fi funcționale 
începând cu luna martie. Pentru a instala 
punctele de acces Wi-Fi în aceste centre ale 
vieții publice, administrația locală a  contractat 
serviciile unei societăți care instalează rețele 
Wi-Fi, stabilind următoarele locații: Centrul 
expozițional EXPO-RIPENSIS, Spitalul 
orășenesc, Sala de sport Wiesenmayer, Piața 
de legume, Parcul central, Piața centrală (în 
jurul statuii Dr. Karl Diel), Primăria, Biblioteca 
orășenească, Casa de Cultură, Muzeul 
Pompierilor, Muzeul Stefan Jäger, Ambulatoriul 
Spitalului, Terenul de sport Friedman, Școala 
Gimnazială din cartierul Futok, Incubatorul de 
afaceri, Muzeul Presei, Secția TBC a Spitalului.

Toate aceste proiecte sunt menite să vină 
în sprijinul locuitorilor orașului nostru, să 
îmbunătățească infrastructura și să susțină actul 
educațional și cultura.

Darius-Adrian Postelnicu, 
PRIMARUL ORAȘULUI 
JIMBOLIA

Primăria Orașului Jimbolia derulează 
o serie de proiecte cu fonduri de la bugetul 
local, unele cu fonduri de la bugetul 
național,iar altele finanțate de Uniunea 
Europeană, prin diferite programe  precum: 
Programul Operațional Regional, Programul 
INTERREG V-A România-Ungaria și 
Programul INTERREG IPA de Cooperare 
Transfrontalieră România-Serbia. 

Astfel, principalele proiecte atrase de 
către actuala administrație, cu finanțare de la 
bugetul de stat prin Programul Național de 
Dezvoltare Locală sunt:

1. „Demolare clădire existentă și constru-
ire clădire grădiniță cu 3 grupe cu program 
normal și cu servirea mesei în regim de cater-
ing, cu regim de înălțime P+1E+M parțială 
în localitatea Jimbolia, str. Gheorghe Doja 
nr. 44”- valoarea totală a proiectului este 
de 1.556.000 lei, din care contribuţia de la 
bugetul local este de 285.000 lei.

2. „Demolare clădire existentă și con-
struire clădire grădiniță cu 6 grupe cu 
program prelungit și cu bucătărie proprie, 
cu regim de înălțime P+2E în localitatea 
Jimbolia, str. Republicii nr. 21”- valoarea 
totală a proiectului este de 3.530.000 lei, 
din care contribuţia de la bugetul local este 
739.000 lei.

3. „Demolare clădire existentă şi 
construire clădire creşă cu 2 grupe (9+9 copii) 
cu regim de înălţime Parter în localitatea 
Jimbolia, str. Calea Timisorii, nr. 37”-  

valoarea totală a proiectului este de 2.571.000 
lei, din care contribuţia de la bugetul local 
este 1.155.000 lei.

În ceea ce privește proiectele cu finanțare 
europeană, Jimbolia desfășoară, în parteneriat 
cu Asociația nonprofit cu răspundere limitată 
Móra-Tourist, din Ungaria,  proiectul 
„Transport verde – promovarea mobilității 
sustenabile în orașele înfrățite Jimbolia 
și Mórahalom”, Cod eMS – ROHU 422 
acronim E-Transport. Obiectivul principal 
al acestui proiect este dezvoltarea unui sistem 
ecologic de transport public transfrontalier 
între Jimbolia și Mórahalom, suma ce revine 
localității noastre fiind de 535.710,90 euro.

De asemenea, un proiect cu o deosebită 
importanță  este investiția intitulată 
„Reabilitare, modernizare și dotare Liceu 
tehnologic - Str. Republicii, nr. 50, Oraș 
Jimbolia, Județ Timiș”, cu o valoare de 
10.285.129,72 de lei, proiect ce se află în 
faza de precontractare. Obiectivul principal 
al acestuia este crearea condițiilor optime 
desfășurării activităților educative.

Referitor la proiectele susținute din surse 
proprii, în luna decembrie a anului trecut, 
Primăria Jimbolia a încheiat un contract 
privind instalarea unor centrale termice la 
Liceul Tehnologic Jimbolia. Contractul în 
valoare de 168.061,95 de lei (TVA inclus)  a 
presupus realizarea tuturor lucrărilor necesare 
pentru înlocuirea centralei termice existente 
și instalarea a 4 echipamente de încălzire 
centrală în cadrul instituției de învățământ.

PROIECTELE ORAȘULUI JIMBOLIA
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PROIECT TRANSFRONTALIER DE PESTE 1 MILION DE EURO

La Casa de Cultură din Jimbolia  a 
fost lansat proiectul „Creșterea mobilității 
prin dezvoltare rutieră în Banat – IBC 
2” finanțat de Uniunea Europeană prin 
Programul INTERREG IPA de Cooperare 
Transfrontalieră România – Serbia  și 
cofinanțat de statele partenere în program.

Acesta reprezintă o continuare a 
proiectului „Creșterea mobilității prin 
dezvoltare rutieră în Banat”, proiect 
finalizat cu succes în august 2019. 

Proiectul reunește patru parteneri: 
Regia Publică de Drumuri Serbia – în 
calitate de lider de proiect, Orașul Jimbolia 
din Romania, Orașul Kikinda și Asociația 
pentru Dezvoltare Socio-Economică 
Regională a Banatului din Serbia.

În cadrul acestui proiect, partea sârbă va 
realiza iluminarea unei piste de biciclete pe o 
lungime de 7 kilometri și va reabilita 1,8 kilometri 
de drumuri. În ceea ce privește Orașul Jimbolia, 
în perioada de implementare a proiectului se vor 
reabilita următoarele tronsoane de drum: str. Ion 
Slavici (tronsonul cuprins între str. Republicii și 
str. Spre Est) și str. Calea Mărășești (tronsonul 
cuprins între str. Peter Jung și str. Spre Nord). 
Suplimentar, în Jimbolia se vor amenaja parcări 
laterale în zona gării.

Bugetul total al proiectului este de 
1.144.158,65 de euro, din care 972.534,83 
de euro reprezintă finanțare nerambursabilă 
din fondurile Uniunii Europene. Perioada 
de implementare este de 24 de luni, din  
1 august 2019 până în 31 iulie 2021.

În luna decembrie a anului trecut, Orașul Jimbolia a încheiat cu Oficiul de Cadastru 
și Publicitate Imobiliară Timiș un contract privind alocarea sumei de 160.000 lei 
pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică inițiate de unități administrativ-
teritoriale pentru sectoare cadastrale.  Acest contract se va derula pe parcursul anilor 
2020-2021. La finalizarea lucrării, cetățenii orașului care dețin imobile sau terenuri în 
extravilanul orașului, care nu sunt intabulate,  pot obține de la primărie extrasele de 
carte funciară fără a achita nicio taxă.

SEARĂ DE CHITARĂ

Cunoscuții muzicieni Ilie 
Stepan și Horea Crișovan au 

concertat miercuri, 15 ianuarie 2020, la 
Jimbolia.  Înaintea concertului susținut 
de cei doi, pe scena Casei de Cultură, au 
urcat Florin Țubucan și Andrei Cofaru, 
elevi ai Colegiului Național de Artă 
„Ion Vidu” din Timișoara, pregătiți de 
profesorul Alexandru Crețescu.

ZIUA CULTURII NAȚIONALE

De Ziua Culturii Naționale 
Casa de Cultură  în colaborare 

cu Muzeul Presei „Sever Bocu”, Rotaract 
Club Jimbolia, Liceul Tehnologic 
Jimbolia, Biblioteca Orășenească 
Jimbolia și Televiziunea Jimbolia, au 
pregătit acțiunea „OM COOLT!”.

Programul a conținut o serie de 
activități precum: recitarea unor poezii 
de Mihi Eminescu în limbile română, 
maghiară, germană, engleză și franceză,  
atelierul de percuție „Când tobele 
vorbesc”, susținut de percuționistul 
Doru Roman, expoziția de ziare 
„Printre litere. Eminescu în Adevărul 
Literar și Artistic”.

EXTRASE DE CARTE FUNCIARĂ GRATUITE



În anul 2020, în Orașul 
Jimbolia, impozitele și taxele locale 
datorate de contribuabili nu vor fi 
majorate, ci doar se vor indexa cu 
rata inflației de 4,6%, indexare ce 

a fost aplicată în conformitate cu 
legislația  în vigoare,  stabilită de 
Guvernul României.  Și în acest 
an, cei care își vor plăti integral 
impozitele până la finalul lunii 
martie vor beneficia de o bonificație 
de 10 procente.

Muzeul Presei „Sever Bocu” 
din Jimbolia a găzduit, cu ocazia 
Unirii Principatelor Române, 
evenimentul „Presa înainte de 
1859”. Evenimentul a adus în fața 
vizitatorilor mai multe numere 
originale din celebrele publicații 
„Telegraful Român”, „Albina 
Românească”, „Foaie pentru 
Minte, Inimă și Literatură”. S-au 
citit și dezbătut articole, totul într-o 
atmosferă caldă și prietenoasă.

În acest fel, cei prezenți au avut 
ocazia să se familiarizeze cu o formă 
veche a limbii române, care pe 
atunci era scrisă cu litere chirilice, și 
să descopere caracteristici nebănuite 
ale românilor dinainte de Unire.
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INVESTIȚII LA SPITALUL DIN JIMBOLIA

La Spitalul Dr. Karl Diel din Jimbolia, 
pe parcursul anului 2019, au avut loc mai 
multe investiții, fie din sponsorizări, fie cu 
bani de la bugetul Ministerului Sănătății, 
din bugetul local al Orașului Jimbolia sau 
de la Consiliul Județean Timiș.

Astfel, din fonduri de la Ministerul 
Sănătății și de la bugetul local s-a 
achiziționat o stație de sterilizare 
(282.625 lei) și un aparat digital de 
radiologie (557.700 lei).

Cu bani de la Consiliul Județean 
Timiș s-au achiziționat: un echipament 
endoscopic pentru efectuare 
colonoscopii și gastroscopii (189.210 
lei), un histeroscop -  echipament pentru 
obstretică-ginecologie (54.621 lei) și un 
aparat de recuperare medicală cu oscilații 
profunde (16.184 lei).

 Pe parcursul anului  2019  s-au 
primit sponsorizări importante  și sprijin 
prin activități derulate la nivelul spitalului 
din partea unor unități care an de an 
contribuie la îmbunătățirea activității  
spitalului. Este vorba de SC CAN LEO, 
SC. SAN GIORGIO, SC SILGRA, SC 
INTER TEHNO FARM, SC SOTICA, 
SC ABELDA , SC AGRO-POPA, SC 
ADIENT ROMÂNIA, SC AGRO 
KASA, o serie de societăți comerciale din 

Cărpiniș : SC MIDANIF, S.C.AGRO 
SPEC, SC AGRO KISS,  din Comloșul 
Mare și Comloșul Mic: SC BANCOM,  
SC CESIL, SC COLUMIRON. 

Prin intervenția domnului primar, 
Darius - Adrian Postelnicu, în luna 
decembrie  2019, SC SMITHFIELD 
ROMÂNIA  a sponsorizat spitalul cu 
suma de 30.000 euro, iar în acest an 
și  SC NIS PETROL ROMÂNIA și-a 
manifestat intenția de sponsorizare cu 
suma de 15.000 euro.

Aceste sponsorizări se vor utiliza 
pentru achiziția de echipamente medicale, 
menite să crească calitatea actului medical 
și totodată să crească gama serviciilor 
medicale prestate în cadrul Spitalului Dr. 
Karl Diel din Jimbolia.

Atât managerul unității medicale, 
cât și primarul orașului mulțumesc  
reprezentanților acestor societăți 
comerciale pentru implicarea de care 
dau dovadă și pentru contribuția la 
îmbunătățirea continuă a serviciilor 
medicale, un domeniu deosebit de 
important în activitatea socială a 
comunității noastre.

„Condamnați la 
deportare. Jimbolia și 
surghiunul în U.R.S.S.” 
este un eveniment al 
cinstirii celor care, în 
urmă cu 75 de ani, au fost 
aduși jertfă în urma unor 
măsuri represive. Între 14 
și 22 ianuarie 1945, sute 
de șvabi jimbolieni au fost 
ridicați din casele lor spre a 
fi deportați și condamnați 

la muncă silnică în 
Uniunea Sovietică. 

Evenimentul come-
morativ desfășurat în 
data de 22 ianuarie a fost 

organizat de Muzeul Presei 
în colaborare cu Casa 
de Cultură a Orașului 
Jimbolia.

TAXE ȘI IMPOZITE

PRESA ÎNAINTE DE 1859

DEPORTAREA ȘVABILOR JIMBOLIENI



✿ HEGYI DAVID-MATEI

  MICȘA SORIN 
 și BELMEGA IOANA

Casă de piatră!
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Evidenţa populaţiei 
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acte înregistrate în Registrul de stare civilă al orașului 
Jimbolia până în 14 ianuarie 2020

POLIȚIA ORAȘULUI 
JIMBOLIA

 Str. Republicii nr. 16
Telefon: 0256.478861

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

† JUNG FRANCISC
† POPA GHEORGHE
† RADOVICI ILEANA
† PÎRȚAC IULIANA
† LENGYEL ANDREI
† FERARIU VASILE-ADRIAN
† VĂSÂI ELENA
† BENKE MIHAI
† SCHÜTZ NINA
† ALEXA CONSTANTIN
† DEMETRESCU 
   MARIANA-ECATERINA
† MARTIN ELISAVETA
† IORGA COSTICĂ
† MAGHIAR GHERGHINA
† PRUTEANU NATALIA
† BALOGH IOSIF
† SÎRBU DRAGHINA
† PAUL ELISABETA
† ȚIGĂNESCU ȘTEFAN
† GHENADE GHEORGHE

Dumnezeu să-i odihnească în pace!

COLECTAREA DEȘEURILOR ÎN SACUL GALBEN
Pentru colectarea separată a deșeurilor 

vor fi utilizate containerele speciale. 
Deșeurile reciclabile se depozitează în 
pubela galbenă sau în saci galbeni. 

Deșeurile reciclabile pe care trebuie 
să le colectăm separat sunt: ambalaje de 
hârtie și carton curate, ziare, reviste, cărți, 
caiete, hârtie de împachetat, cartonașe, 
pungi de hârtie, cutii de carton pentru 
încălțăminte și alimente (paste, orez, sare, 
altele), cutii de detergent, hârtie tipărită 
și corespondență, hârtii care conțin și alte 
materiale (de exemplu fereastra de plastic 
de pe plicurile de corespondență sau de pe 
alte ambalaje), cartoane de ouă, tuburile de 
la hârtie igienică și prosoape de bucătărie; 
recipiente /sticle din PET (suc, apă, bere, 
alte produse alimentare),Tetrapack (cutii 
de lapte, de tomate, sucuri), recipiente/
flacoane de la produse cosmetice, 
detergenți, produse alimentare, folie și 
pungi de plastic, vase din plastic pentru 
flori de proveniență casnică, forme din 
plastic pentru produsele congelate, plase 
de fructe și legume, mici ambalaje din 
polistiren, saci din plastic, accesorii pentru 

haine, bandă pentru legat pachete; doze 
de aluminiu/metal, conserve de aluminiu/
metal, tuburi metalice de alimente/
cosmetice.

Pentru a utiliza la maxim capacitatea 
pubelei sau a sacului galben, recipientele 
se vor turti, plia sau strivi pentru a reduce 
volumul lor. Ambalajele voluminoase se 
vor plia și se vor așeza lângă pubelă,  pentru 
a fi colectate de echipa SC Pej Company 
S.R.L. Sacii galbeni vor fi amplasați pe 
domeniul public cu cel mult o zi înainte de 
colectarea acestora de către reprezentanții 
firmei de salubritate.

Colectarea deșeurilor reciclabile (sacii 
galbeni) se va face în același mod, după 
același grafic, pe două zone și anume: 

Zona 1- Str. Calea Timișorii (numerele 
pare) și toată zona de Sud – de la Calea 
Timișorii/Liviu Rebreanu (numere 
impare) către Vama Jimbolia.

Zona 2 – Str. Calea Timișorii 
(numerele impare) și toată zona de Nord de 
la Calea Timișorii/Liviu Rebreanu(numere 
pare) către Gara Jimbolia.

DECLARAȚII DE IMPUNERE PENTRU 
TAXA DE SALUBRITATE

Orașul Jimbolia informează cetățenii că începând cu data de 13 ianuarie 2020  

activitatea de preluare a declarațiilor de impunere în vederea stabilirii cuantumului 

taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii casnici se va desfășura la sediul 

Serviciului Impozite și Taxe Locale, str. Republicii, nr. 38, de luni până joi, în 

intervalul orar 09.00-14.00, iar vineri, în intervalul orar 09.00-12.00.


