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FINANȚAREA BISERICILOR ÎN ORAȘUL JIMBOLIA
Cu ocazia finalizării lucrărilor de reabilitare a Bisericii Romano-Catolice „Sfântul Mihail” din cartierul Futok, 

duminică, 21 iunie 2020, a avut loc Sfânta Liturghie, în cadrul căreia Execelența sa  József-Csaba Pál, episcop de Timișoara, 
a binecuvântat acest lăcaș de cult din orașul nostru. Momentele muzicale deosebite au fost susținute de către Corul Floris.

În ultimii ani, Consiliul Local al Orașului Jimbolia a alocat lăcașelor de cult din localitate peste un milion de 
lei pentru efectuarea diverselor lucrări de reabilitare. Suma cea mai mare a primit-o Parohia Romano-Catolică  
„Sf. Vendelin” Jimbolia cu cele două unități de cult: Biserica Romano-Catolică „Sf. Vendelin” și Biserica Romano-
Catolică „Sfântul Mihail”. Astfel, Parohia Romano-Catolică a beneficiat de 675.000 lei din bugetul local.

Și Parohia Ortodoxă Română „Buna Vestire” Jimbolia a beneficiat de sume alocate de la bugetul local în 
cuantum de 309.000 lei, iar Bisericii Reformate i-au fost alocați  41.000 de lei.

ZIUA EROILOR
În fiecare an, odată cu sărbătoarea Înălțării Domnului, 

românii își cinstesc eroii neamului. Cu acest prilej, s-a 
organizat o slujbă de pomenire a tuturor celor care au 
luptat, de-a lungul timpului, pentru credință, libertate, 
echitate, apărarea țării și unitatea poporului. În cadrul 
manifestărilor organizate la Jimbolia au fost depuse 
coroane la Monumentul Eroilor și a fost intonat un Te 
Deum. Slujba de pomenire a fost oficiată de preotul paroh 
al Parohiei Ortodoxe Române „Buna Vestire” Jimbolia, 
Petru Alexa.
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PARCUL TREBUR
Consiliul Local al Orașului 

Jimbolia a adoptat o hotărâre prin 
intermediul căreia parcului aflat 
în zona cunoscută sub numele de 
Triunghiul Friedman i s-a atribuit 
denumirea „Trebur”. Atribuirea 
denumirii „Trebur” reprezintă un 

gest firesc, care răspunde deciziei 
localității Trebur din Germania de 
a oferi unei străzi numele localității 
noastre. 

În urma lucrărilor recente, aici 
s-au amenajat spații pentru joacă 
și au fost amplasate aparate pentru 

fitness în aer liber. Asemenea 
echipamente pentru sport au fost 
montate și în parcul din centrul 
orașului, în apropierea Sălii de 
Sport „Georgeta Gazibara-Ottrok”. 

PROIECTELE ORAȘULUI JIMBOLIA 
Primarul Orașului Jimbolia, 

Darius – Adrian Postelnicu, a avut o 
întrevedere la București cu premierul 
Ludovic Orban, căruia i-a prezentat 
o listă de proiecte prioritare pentru 
orașul nostru. Primul-ministru și-a 
exprimat acordul  pentru susținerea 
acestora.

Edilul din Jimbolia a avut și o serie 
de întâlniri cu miniștri, secretari de 
stat și cu alți demnitari. Astfel, în ca-
drul unei discuții avute cu Ministrul 
Justiției, domnul Cătălin Predoiu,  

s-a dezbătut tema înființării unei 
judecătorii la Jimbolia. Proiectul se 
bucură de susținerea ministrului și  a 
domnului Ludovic Orban, premierul 
României, urmând ca procedurile 
necesare să demareze cât mai curând 
posibil.  

Vizita în capitala României a 
facilitat și o întrevedere cu directorul 
Agenției Naționale pentru Locuințe, 
domnul Adrian Chițescu.  S-a inițiat 
astfel proiectul pentru construirea 
a două blocuri noi de locuințe,  cu 
câte 40 de apartamente fiecare.  

O altă întâlnire cu rezultat 
pozitiv pentru localitatea noastră 
s-a desfășurat la Ministerul 
Lucrărilor Publice, Dezvoltării 
și Administrației, unde a fost 
abordată ideea realizării unei baze 
sportive pe locul Stadionului 
„Unirea”. Interlocutorii domnului 
primar au fost Secretarul de Stat 
din cadrul ministerului, domnul 
Augustin-Cătălin Iapă și doamna 
Manuela Irina Pătrășcoiu, Director 
General al Companiei Naționale de 
Investiții. 
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Anul acesta, la Școala Gimnazială Jimbolia s-a înscris un număr de 98 de elevi  pentru a susține examenul 
de Evaluare Națională. 95 de candidați s-au prezentat la examen, iar 48 dintre aceștia au obținut medii peste 5.

124 de absolvenți ai Liceului Tehnologic Jimbolia s-au înscris pentru a susține probele examenului de 
bacalaureat. Dintre aceștia 60 de elevi au obținut note de trecere, rata de promovabilitate fiind de 48,38%. Doi 
candidați au fost notați cu 10 la proba de limba și literatura română, respectiv la proba de biologie.

Pentru prima dată în istoria examenului de Evaluarea Națională și de Bacalaureat, notele obținute de 
absolvenții clasei a VIII-a și ai clasei a XII-a, la probele de examen, au fost afișate într-un format anonimizat, 
care nu va mai permite identificarea elevului.

REZULTATE LA EVALUAREA NAȚIONALĂ ȘI BACALUREAT

CAMPANIE DE COLECTARE A DEȘEURILOR VOLUMINOASE
În perioada următoare, Primăria Orașului Jimbolia va organiza o 

campanie de colectare a deșeurilor voluminoase, altele decât echipamente 
electrice sau electrocasnice.

În cadrul acestei campanii se vor colecta arunca următoarele tipuri de 
deșeuri:

- mobilier de grădină: scaune, mese, figurine, cuști de animale etc.;
- mobilier din locuințe: dulapuri, mese, scaune, canapele, paturi, 

saltele, fotolii, tablouri, lustre etc.;
- jucării de mari dimensiuni: tobogane, piscine hobby, biciclete, 

trotinete, tractorașe și mașinuțe de jucărie etc.;
- obiecte de tâmplărie: tocuri, uși, ferestre etc.;
- obiecte de mari dimensiuni pentru recreere/joacă/întreținere corporală: leagăne, cărucioare de copii, balansoare, 

mese de masaj etc.;
- obiecte textile: covoare, preșuri, carpete etc.
Containerele vor fi amplasate în perioada 18-24 iulie 2020, în următoarele locații:
-  la intersecția străzilor Spre Vest cu Dr. Karl Diell (cartierul Abator),                                                      
-  la intersecția străzilor Spre Est cu Victor Babeș (Uzina de apă).                                                                                                                      
NOTĂ:  Vă reamintim că „sacul galben” se distribuie în momentul colectării.
,,SACUL GALBEN" se folosește pentru orice tip de ambalaj care poate fi reciclat, golit complet de conținut. Datorită 

faptului că acesta a fost folosit și pentru alte întrebuințări (depozitat deșeuri menajere și vegetale) s-a luat decizia de a se 
distribui către cetățeni, în alt  mod: în zilele de sâmbătă când se vor ridica deșeurile reciclabile, de la adresa de la care se 
vor ridica saci plini, se vor lăsa alții goi, în locul acestora.

Pentru ca procesul de reciclare să fie unul cât mai eficient, vă aducem aminte că în sacul galben se pot depozita 
următoarele: hartie și carton (ambalaje din carton, maculatura), metal (doze de metal, conserve, tetrapak), plastic (pet, 
folie de plastic, pungi și ambalaje din plastic, flacoane șampon/detergent). 

Este important ca recipientele depozitate sa nu mai conțină resturi alimentare. Pentru a folosi la maximum capacitatea 
pubelei sau a sacului galben, pliați, turtiți sau striviți ambalajele. Acești saci nu se vor folosi pentru ambalaje din sticlă. 
Sticla se colecteaza în „clopotele verzi” aflate pe domeniul public.

LUCRĂRI LA DN 59A

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Timișoara, 
prin antreprenorul PORR Construct, a executat o serie 
de lucrări la DN 59A, tronsonul de la intrarea în orașul 
Jimbolia, dinspre Cărpiniș. 

Astfel, pe o distanță de patru kilometri a fost frezat 
asfaltul și  s-a turnat un nou strat. Apoi, au fost trasate 
marcajele și au fost aplicate rezonatoarele.

Doamna Liliana Oneț, Prefectul Județului Timiș, a 
vizitat șantierul, alături de directorul DRDP Timișoara, 
domnul Horațiu Simion.

„Cu această ocazie ne-am întâlnit și cu primarul  
Darius Postelnicu și cu viceprimarul Toth Gabor, care 
au fost alături de noi pe șantier, iar la sediul Primăriei 
Jimbolia am discutat despre proiectele administrației 
locale din oraș”, a declarat doamna prefect.



✿ VOLK ANAIS-IOANA
✿ PETRAR EMANUEL-ELIAN
✿ GĂINĂ-DINU IRIS-MIRUNA
✿ BOB DOMINIC-MIHAI

 TANKI GHEORGHE-MIHAIL  
cu KOHUT ALEXANDRA-MARIA
 SZTOJKO COSTI 
cu PETROVICS DENISA
 POP MARCUS-FLORIAN 
cu DINU ALEXANDRA-MARIA
 MILIN DRAGAN 
cu TĂNĂSESCU MIHAELA-ELLI
 NOVAC NICOLAIE-FLORIN 
cu GÎRGHESCU 
ALEXANDRA-IONELA

Casă de piatră!

Ju
rn

al
 d

e J
im

bo
lia

 • 
iu

lie
  2

02
0

4
editare: Primăria Jimbolia;  email: secretariat@jimbolia.ro

Evidenţa populaţiei 

 Na
şt

er
i  

Că
să

to
rii

De
ce

se

acte înregistrate în Registrul de stare civilă al orașului 
Jimbolia până în 8 iunie 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

† DAN DORIN
† TĂEREL ALEXANDRU
† SABOU VASILE
† KONRAD-ȘERBAN VICTORIA
† ZAH ANDREIU
† ROTH SILVIA
† ISTINIE CORNELIA
† SCHMIDT MARIA
† SABO REMUS-IOAN
† STOIAN IOAN
† DRAGHINA CORNELIA
† HUȚANU ION
† POZOJEVICH MARIA
† LUCA DUMITRU
† MARGINEANU STANA
† DINU VASILE

Dumnezeu 
să-i odihnească în pace!

ANUNȚ ANULARE ZILELE JIMBOLIENE
Primăria Orașului Jimbolia anunță că ediția de anul acesta a Zilelor 

Jimboliene va fi anulată. Din cauza evoluției actuale a  infecției cu noul 
Coronavirus de la nivel național și internațional și având în vedere 
necesitatea asigurării normelor de sănătăte și siguranță a cetățenilor, 
autoritățile locale au decis anularea manifestărilor cultural-artistice ce 
urmau a fi organizate în cadrul acestui eveniment.

PARCARE FINALIZATĂ
Primăria Orașului Jimbolia anunță 

că au fost finalizate lucrările de 
amenajare a parcării din fața Spitalului  
„Dr. Karl Diel”.  Noua facilitate are o 
suprafață de 750 metri pătrați. Proiectul 
a fost realizat cu fonduri provenite din 
bugetul local al Orașului Jimbolia. 


