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UN NOU CONTRACT DE FINANȚARE DIN FONDURI EUROPENE

LA MULȚI ANI, JIMBOLIA! LA MULȚI ANI, JIMBOLIENI!

Primăria Jimbolia a obținut finanțare 
europeană pentru construirea unui corp 
nou al Liceului Tehnologic. Cu acest prilej 
va fi renovată și clădirea din centrul orașului 
(fosta școală agricolă).

Primarul Darius-Adrian Postelnicu a 
fost invitat în data de 17 martie, la sediul 
Agenției de Dezvoltare Regională Vest 
din Timișoara pentru a semna contractul 
de finanțare din fonduri europene și 
guvernamentale a proiectului „Reabilitare, 
modernizare și dotare Liceu Tehnologic -  
Str. Republicii, Nr. 50, Oraș Jimbolia, 
Județ Timiș”.

Cererea de finanțare, împreună cu 
studiul de fezabilitate și toată documentația 
aferentă, au fost depuse spre evaluare la 
ADR Vest în data de 25.05.2018.

Implementarea acestui proiect va 
avea ca rezultat crearea unei infrastructuri 
educaționale extinse în locația din str. 
Republicii nr. 50 aparținând Liceului 
Tehnologic Jimbolia, care va include, pe 
lângă clădirea actuală complet reabilitată și 

modernizată, o construcție nouă, mărirea și 
amenajarea zonelor verzi și amenajarea unei 
săli de sport.

În perioada următoare va începe 
contractarea proiectului tehnic al investiției 
și apoi o serie de licitații pentru stabilirea  
constructorului și a altor furnizori.

Valoarea totală a proiectului este 
de 11.023.745,69 lei, din care suma 
nerambursabilă (fonduri europene + 
bugetul național) este de 10.803.270,77 
lei. Cofinanțarea eligibilă din bugetul local 
Jimbolia este de 2% din valoarea totală a 
proiectului, și anume 220.474,92 lei.

În 10 aprilie 2020 se împlinesc 96 de ani 
de când Jimbolia se află sub administrație 
românească. Anul acesta au fost descoperite 
noi informații privind episodul integrării 
localității în corpul României. Detaliile 

se află în numărul din 20 aprilie 1924 a 
publicației „Primăvara”, aflată în colecția 
Muzeului Presei „Sever Bocu”. Aici se 
menționează că pe drumul Comloșului 
erau prezenți 150 de călăreți și aproximativ 
200 de atelaje gătite pentru sărbătoare. 
Primirea oficială a delegațiilor românești a 
făcut-o în zona gării primarul N. Stopfel, 
iar corul șvăbesc condus de domnul Josef 
Linster a intonat în mod precis imnul regal 
al României. Mulțimea s-a deplasat spre 
Primărie, unde s-a desfășurat ceremonia de 
sfințire a drapelului românesc.

Dragi jimbolieni,

Anul acesta, 
mai mult ca oricând, 
apropierea sărbătorilor 
pascale aduce cu sine 
schimbări majore în 
viaţa noastră cotidiană. 
Sfânta Sărbătoare a 
Învierii Domnului este o sărbătore a luminii, 
a solidarității și bunătății, pe care o celebrăm 
în mod firesc an de an alături de familie și de 
cei apropiați.

Ne aflăm într-o situație de criză, 
moment în care trebuie să respectăm 
indicațiile primite și restricțiile impuse.

Sacrificiile fiecăruia dintre noi pot 
contribui la prevenirea răspândirii infecției 
cu noul Coronavirus, astfel încât atât noi, 
cât și cei dragi nouă, să fim în siguranță.

Vă mulțumesc pentru modul în care 
v-ați comportat în această perioadă de grea 
încercare și vă îndemn să îi purtați în suflet 
și în rugăciuni pe toți cei care luptă pentru a 
pune capăt acestei pandemii.

Vă rog ca, anul acesta să vă petreceți 
Paștele acasă, să aveți în continuare o 
atitudine responsabilă pentru ca în cele din 
urmă viețile noastre să revină la normal.

Darius-Adrian Postelnicu, 
PRIMARUL ORAȘULUI 
JIMBOLIA

Fie ca Învierea Domnului
să reverse peste fiecare dintre

dumneavoastră sănătate 
și liniște sufletească.

Hristos A Înviat!
Primar,

Darius-Adrian Postelnicu

Consiliul Local
și

Primăria Orașului Jimbolia
vă urează

Paște fericit!
Boldog Húsvéti Ünnepeket!

Frohe Ostern!
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PRELUNGIREA TERMENULUI PENTRU
PALATA TAXELOR ȘI IMPOZITELOR

LUCRĂRI DE REABILITARE 
LA STRADA UZINEI

Conform prevederilor art.V din Ordonanța de Urgență 
privind unele măsuri economice și fiscal-bugetare nr. 29 din  
18 martie 2020, se prorogă (se prelungește) primul termen de 
plată a impozitului pe clădiri, a impozitului și taxei pe teren, 
respectiv a impozitului pe mijloacele de transport, aferente 
acestui an de la 31 martie 2020 la 30 iunie 2020.

De asemenea, contribuabilii care își vor achita integral, până 
la 30 iunie 2020, taxele și impozitele menționate vor beneficia 
de bonificația în cuantum de 10%, stabilită prin hotărâre a 
Consiliului Local al Orașului Jimbolia.

Primăria Jimbolia anunță că au fost finalizate lucrările de 
infrastructură la obiectivul de investiții intitulat „Reabilitare 
strada Uzinei, amenajare parcări și modernizare trotuar”. 
În cadrul acestui proiect important au fost reabilitate 
căile pietonale, partea carosabilă, precum și parcările din 
zona blocurilor cu numerele 1, 2, 10 și 11 aflate pe strada 
Republicii. Urmează să fie amenajate și spațiile verzi.

DEZINFECȚIE LA JIMBOLIA

În primele zile ale lunii aprilie, Primăria Orașului 
Jimbolia a demarat o serie de acțiuni pentru combaterea 
răspândirii virusului COVID-19. Conform prevederilor 
Ordonanței Militare nr.4 din 29.03.2020, au fost montate 
în fiecare bloc de pe raza localității noastre dispozitive cu gel 
dezinfectant, iar o firmă locală acreditată a efectuat operațiuni 
de dezinfecție în fiecare scară de bloc, în clădirile administrate 
de către Primărie, în locuințele din fondul locativ de stat. 
Primarul Darius-Adrian Postelnicu a coordonat personal 
aceste lucrări. Astfel de acțiuni de dezinfecție au avut loc și 
pe străzile din Jimbolia. 
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ȘCOALĂ DE VARĂ 
DEDICATĂ ARHITECTURII

UN ARTICOL PE ZI

Ședința profesorilor de 
arhitectură, veniți din Budapesta, 
București, Debrecen și Timișoara, s-a 
desfășurat sâmbătă, 7 martie 2020, 
la Muzeul Presei „Sever Bocu” din 
Jimbolia.

S-a discutat despre școala de vară de 
arhitectură ce este programată a avea loc 
la Jimbolia în acest an. Tema principală 
survolează în jurul identificării unei 

direcții în care se deplasează arhitectura 
din euroregiunea din care face parte 
Jimbolia. Înainte de acest eveniment, 
oaspeții au participat la un tur organizat 
de Casa de Cultură a Orașului Jimbolia, 
dedicat arhitecturii și identității 
Jimboliei. Întreaga acțiune face parte 
din parteneriatul strategic în domeniul 
educației „Triplex Confinium”, proiect 
finanțat prin programul Erasmus+.

Casa de Cultură a Orașului 
Jimbolia a demarat, în contextul 
situației actuale, care ne ține, pe 
cei mai mulți dintre noi, în case, 
acțiunea „Un articol pe zi”. Această 
acțiune își propune să aducă în 
actualitate diferite personalități, 
momente, locuri sau evenimente.

Așadar, toți cei care doresc 
să afle episoade din istoria 
îndepărtată sau recentă a localității 
noastre sunt așteptați să viziteze 
pagina de Facebook a entității sus 
menționate.

În data de 1 Decembrie 
2018 a început implementarea 
proiectului: „Provocări 
comune – soluții comune: 
cooperare instituțională 
în domeniul turismului”, 
acronim: ProTourism, finanțat 
în cadrul Programului Interreg 
V-A România-Ungaria, cod 
eMS ROHU 300. Partenerii 
proiectului sunt: Orașul 
Jimbolia – lider de proiect, 
Comuna Cărpiniș – partener 
2 – din România și Orașul 
Csanádpalota – partener 3 – din 
Ungaria.

Obiectivul principal al 
proiectului constă în consolidarea 
cooperării dintre administrațiile 
publice participante în proiect 
în domeniul turismului – mai 
exact, dezvoltarea promovării 
turismului local și regional. 
În data de 1 iunie 2019, la 

Jimbolia, s-a deschis Centrul de 
Informare Turistică. 

Biroul de Informare 
Turistică, împreună cu Punctul 
de Informare Turistică, vin în 
întâmpinarea nevoilor turiștilor 
atunci când ajung în Jimbolia. 
Acestea se comportă ca un un 
liant între obiectivele turistice, 
zonele de agrement, spațiile de 
cazare, restaurante și turiști. 

Acest proiect a presupus 
și realizarea unei broșuri 
trilingve, dar și a unui album 
de prezentare ce conține atât 
informații referitoare la istoria 
celor trei localități partenere, 
principalele atracții turistice 
și unități de cazare, precum și 
un CD cu imagini surprinse 
în Jimbolia, Cărpiniș și 
Csanádpalota.

PROTURISM LA JIMBOLIA



✿ PETROVICI LUCA-ADRIAN

✿ KAVERSZNYUK 
 GABRIEL-RĂZVAN-EDUARD

✿ BOUARU KARLA-NAOMI

✿ KAZIMIR RAFAEL-ELIAS

   MAGHIAR 
       EDUARD-EMANUEL 
       cu  GURALIUC 
       DAIANA-VALENTINA

Casă de piatră!
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editare: Primăria Jimbolia;  email: secretariat@jimbolia.ro

Evidenţa 
populaţiei 
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acte înregistrate în Registrul de stare civilă al orașului 
Jimbolia până în 29 martie 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

† LASCO PASC

† CIREȘ ZAMFIRA

† SAJERLI STEFAN

† BALOGH  IDA

† ASAFTEI  ILIE

Dumnezeu 

să-i odihnească în pace!

                                                    
 
 

COMUNICAT DE PRESĂ 
                                                                                                                                                                  MARTIE 2020 

 
ÎNCEPERE PROIECT “ÎMBUNĂTĂȚIREA CALITĂȚII VIEȚII POPULAȚIEI DIN 

ORAȘUL JIMBOLIA PRIN REALIZAREA UNEI CANTINE 
SOCIALE ȘI PRIN REABILITAREA CĂILOR DE ACCES 

SPRE STRĂZILE ADIACENTE CANTINEI SOCIALE” 
 

          UAT Orașul Jimbolia derulează începând cu data de 04.03.2020 proiectul cu titlul “Îmbunătățirea calității vieții 
populației din Orașul jimbolia prin realizarea unei cantine sociale și prin reabilitarea căilor de acces spre străzile adiacente 
cantinei sociale”, cod SMIS 124834, co-finanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională prin 
Programul Operațional Regional 2014-2020, în baza contractului de finanțare încheiat cu Ministerul Lucrărilor Publice, 
Dezvoltării și Administrației în calitate de Autoritate de Management și Agenția pentru Dezvoltare Regională a Regiunii Vest 
în calitate de Organism Intermediar. 
          Obiectivul general al proiectului este să contribuie la îmbunătățirea calității vieții populației din Orașul Jimbolia printr-o 
intervenție ce vizează realizarea cantinei sociale pentru persoane în risc de sărăcie prin preluarea, reabilitarea și dotarea  
fostei cantine sociale a Liceului tehnologic "Mihai Eminescu" și prin reabilitarea căilor de acces pietonal spre cantina socială și 
spre străzile adiacente cantinei sociale. 
Scopul urmărit prin această intervenție este de a oferi servicii sociale persoanelor aflate în situații economico-sociale sau 
medicale deosebite și de a îmbunătăți spațiul public urban din orașul Jimbolia. 

          Valoarea totală a contractului de finanțare este de 2.658.418,05 lei din care asistența nerambursabilă este de 
2.537.627,76 lei. 

          Locația de implementare a proiectului: Oraș Jimbolia, județ Timiș. 

          Data de început a proiectului: 04.03.2020 

          Data de finalizare a proiectului: 31.07.2021 

Nume persoană de contact: Crăciun Ana Maria                                                                 
                                                   Funcția: Manager de proiect 
                      Tel.: 0256.360.770, E-mail: secretariat@jimbolia.ro 
 

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European 
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

 

 
 

www.inforegio.ro     |     facebook.com/inforegio.ro 
 

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României 
 

 

Dată fiind situația actuală ce nu permite 
primirea vizitatorilor sau organizarea 
evenimentelor culturale, Muzeul Presei „Sever 
Bocu” a inițiat campania „Fii vocea din ziar!”.

Campania are menirea de a promova 
patrimoniul muzeal prin intermediul citirii 
unor articole ce abordează teme din diferite 
sfere. Astfel, orice persoană care dorește să 
dea voce unui articol, adică să îl înregistreze 
audio sau audio-video, din vremuri mai mult 
sau mai puțin îndepărtate poate să scrie un 
mesaj pe paginile de Facebook sau Instagram 
ale muzeului (https://www.facebook.com/
muzeulpreseiseverbocu/ sau https://www.instagram.com/muzeulpresei/).

FII VOCEA DIN ZIAR!

TOTH GABOR
Viceprimarul Orașului Jimbolia

vă urează


