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Jimbolia și-a ales conducerea 
pentru mandatul 2020 - 2024

Mulțumesc, 
dragi jimbolieni!

Mulțumesc celor 1431 de 
locuitori ai orașului nostru 
care mi-au acordat încredere 
pentru un nou mandat și au 
decis să continuăm împreună 
pentru încă 4 ani. În același 
timp, mulțumesc tuturor 
persoanelor care au ieșit la vot 
și care au respectat normele în 
vigoare și au avut o conduită 
exemplară.

Doresc să vă reasigur 
că voi face tot ce îmi stă 
în putință pentru a realiza 
proiectele pe care, împreună 
cu echipa mea, mi le-am 
propus.

Toți ne dorim un viitor 
mai bun, avem speranțe, idei 
și proiecții pentru localitatea 
noastră, dar trebuie să 
învățăm din nou să fim o 
comunitate, să fim atenți 
la cei din jur, să avem un 
dialog decent, argumentat, 
să acceptăm o părere diferită 
de a noastră, să fim pregătiți 
să contribuim la dezvoltarea 
orașului prin faptă, nu doar 
prin cuvânt, pentru că doar 
astfel putem crea un oraș cu 
care să ne mândrim.

Doar împreună putem reuși, 
doar împreună putem lupta 
pentru a vedea schimbarea pe 
care ne-o dorim !

Darius-Adrian Postelnicu, 
PRIMARUL ORAȘULUI 
JIMBOLIA

Alegerile locale din data 
de 27 septembrie 2020 s-au 
desfășurat fără mari probleme, 
la Jimbolia, cei mai mulți 
dintre votanți exprimându-
și dorința de a-i acorda 
primarului Darius - Adrian 
Postelnicu, un nou mandat în 

fruntea administrației locale.
Astfel, Darius - Adrian 

Postelnicu (PNL) a obținut 
32,81% din voturile valabil 
exprimate, Davor Lucacela 
- 25,92%, Kaba Gabor 
(PV) - 25,71%, Toth Gabor 
(UDMR) - 5,13%, Nicușor 

Vasiliu (Pro România) - 
4,85%, Tatiana Siminiuc 
(PER) - 2,06%, Alexandru 
Tiberiu Țibrea (USR-Plus) 
- 1,53%, Lavinia - Cristine 
Tătaru (BUN) - 1,03%, 
Liliana Ionel (PRM) - 0,93%.

În ceea ce privește 
Consiliul Local, cele mai 
multe voturi le-a obținut 
Partidul Național Liberal, 
adică 29,78% din voturile 
valabil exprimate. Pe locurile 
următoare s-au clasat: 
Partidul Verde (20,54%), 
Forumul Democrat al 
Germanilor din România 
(9,78%), Partidul Social 
Democrat (7,56%), Pro 
România (6,77%), Uniunea 
Democrată Maghiară 
din România (6,06%), 
Partidul Ecologist Român 
(4,32%), Partidul Alianța 
Liberalilor și Democraților 
- ALDE (4,00%), 
Pavel Flaugiu (3,78%), 

Continuare în pag. 2
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Alianța USR Plus (2,78%),  

Partidul Puterii Umaniste (Social - 

Liberal) (1,90%), Blocul Unității 

Naționale (1,06%), Partidul Mișcarea 

Populară (0,90%), Partidul România 
Mare (0,72%).

PNL a obținut, în urma votului din 
27 septembrie, un număr de 6 mandate 
de consilieri locali, Partidul Verde are 4 
mandate, FDGR, PSD și Pro România 
câte 2 mandate, iar UDMR are 1 mandat.

La Consiliul Județean Timiș, Alin 
Nica, din partea PNL, a obținut 40,24% 
din voturile valabile exprimate, iar PNL 
a obținut 35,49%. PNL are, astfel, 16 
mandate de consilieri județeni, USR-Plus 
are 10 mandate, PSD are 7 mandate, iar 
Pro România are 3 mandate. 

Sărbătoare mare la Jimbolia, în data de 4 octombrie 
2020, când s-a c e l e b r a t hramul Bisericii ”Sf. Mihail” 
din cartierul Futok. Ruga – bucsu – kirchweih, în funcție 
de limba maternă, este sărbătoarea ce aduce comunitatea 
jimboliană laolaltă.

În cadrul acestui eveniment deosebit din viața 
culturală a colectivității jimboliene, s-au desfășurat mai 
multe momente artistice precum: recitare de poezii în 

limbile română, germană și maghiară, momente muzicale 

și dansuri specifice maghiarilor și șvabilor.

Anul acesta, sărbătoare a fost una atipică, din cauza 

pandemiei provocată de noul coronavirus. Participanții la 

această manifestare au purtat măști și au păstrat distanța 

fizică, în biserică.

Comitetul Județean pentru Situații de Urgență 
a decis că masca devine obligatorie, pe toată perioada 
stării de alertă, în spațiile publice deschise, astfel încât 
să acopere nasul și gura, respectiv: pe o rază de 100 m 
în jurul unităților de învățământ, în piețe comerciale, 
târguri, oboare, piețe de vechituri, piețe agroalimentare, 
zone de așteptare, cozi formate la intrarea în diverse 
instituții și societăți comerciale, stații transport public, 
peronul gărilor, autogări, aeroport, în punctele de trecere 
a frontierei, exteriorul obiectivelor turistice, grădini de 
vară, festivaluri publice și private, evenimente culturale 
publice și private și manifestări publice, ceremonii 
religioase, slujbe și rugăciuni colective, în zonele de 
promenadă aglomerate incluzând centrele pietonale ale 
localităților și faleze (malurile râurilor), în intervalul 

orar 6,00 – 24,00.  Obligativitatea se instituie pentru 
toate persoanele care au împlinit vârsta de 5 ani.

CJSU a mai decis că evenimentele publice și private 
se vor desfășura cu participarea unui număr de persoane, 
în limita prevăzută de lege, cu păstrarea distanțării 
sociale. 

Pentru piețele comerciale, târgurile, oboarele la care 
accesul nu este controlat și nu se asigură distanța de minim 
2 m între standurile de vânzare și prezența în perimetru a 
unui număr de persoane astfel încât să se asigure distanța 
de 2 m între aceste persoane, se va interzice funcționarea 
lor, până la încetarea stării de alertă. Clienții vor purta 
măști de protecție iar comercianții vor purta mănuși și 
măști de protecție.

Kirchweih la Jimbolia

Masca este obligatorie în spațiile publice!
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În data de 12 septembrie 2020, Muzeul Presei „Sever 
Bocu” și Casa de Cultură a Orașului Jimbolia au fost puncte 
zero ale culturii argentiniene. În prima parte a zilei, la Muzeul 
Presei, s-au adus în prim-plan, prin intermediul unei expoziții 
și a discursurilor, detalii despre fascinanta țară sud-americană. 
La eveniment au fost prezenți oaspeți importanți, printre care, 
Carlos Maria Vallarino – Consul al Ambasadei Republicii 
Argentina în România – și Juan Jose Felix – Atașat pentru 
afaceri administrative în cadrul aceleași ambasade. 

Cei doi oaspeți au subliniat, în cadrul discursurilor 
susținute, asemănările dintre Argentina și România. Tot ei 
au prezentat preparat gastronomic specific țării lor natale: 
empanadas. 

În cea de a doua parte a zilei, la Casa de Cultură, s-a 
călătorit „Prin muzică în Argentina”. Muzicienii Analia 

Selis și Mariano Castro, ambii născuți și crescuți în cultura 
argentiană, au pus pe scenă o fărâmă cu însemnătate din ceea 
ce reprezintă pentru ei cultura argentiniană și tangoul. 

Ambele evenimente s-au desfășurat sub înaltul patronaj 
al Ambasadei Republicii Argentina în România.

Primăria Orașului Jimbolia a 
aplicat cu succes pentru obținerea unei 
subvenții de până la 15.000 euro din 
partea Comisiei Europene, prin inițiativa 
WiFi4EU.

Obiectivul inițiativei WiFi4EU 
este de a oferi cetățenilor și vizitatorilor 
acces de înaltă calitate la internet pe 
întreg teritoriul Uniunii Europene, prin 
intermediul unor puncte de acces Wi-Fi 
gratuit instalate în spațiile publice, cum ar 
fi parcuri, piețe, administrații, biblioteci, 
muzee și centre medicale.

Pentru a instala punctele de acces 
Wi-Fi în aceste locuri publice, Primăria 
Jimbolia a recurs la serviciile firmei 
RCS & RDS S.A, care instalează rețele  
Wi-Fi, stabilind următoarele locații: 
Centrul expozițional EXPORIPENSIS, 
Spitalul orășenesc, Sala de sport 
Wiesenmayer, Piața de legume, Parcul 
central, Piațeta centrală (în jurul statuii 
Dr. Karl Diel), stradal – în fața liceului 
agricol, stradal – în fața Ambulatoriului 
și a ANAF-ului, Primăria - în hol, 
Biblioteca Orășenească, Casa de Cultură, 
Muzeul Pompierilor, Muzeul Stefan 
Jäger, Ambulatoriul Spitalului – sala de 
așteptare, Terenul de sport din parcul 
Trebur (Friedman), cartierul Futok – 
platoul din fața Fundației Blythswood, 
Incubatorul de afaceri, Muzeul Presei, 
Secția TBC a spitalului.

Toate aceste 19 locații sunt 
semnalate cu logoul inițiativei WiFi4EU 
spre înștiințarea celor care doresc să 
se conecteze gratuit la internet de pe 
telefonul mobil. Instalarea tuturor 
echipementelor necesare pentru 
furnizarea de internet pentru cetățeni la 

punctele de acces Wi-Fi a fost achitată 
prin cuponul valoric gratuit obținut de 
la Comisia Europeană, însă Primăria va 
asigura plata abonamentului lunar la 
internet și întreținerea echipamentelor, 
pentru a putea oferi conectivitate  
Wi-Fi gratuită și de înaltă calitate pentru 
localnici și vizitatori, timp de cel puțin trei 
ani după instalarea rețelei. Este o șansă ca 
fiecare jimbolian, indiferent cât câștigă, să 
aibă acces la internet, să fie conectat la fel 
ca orice alt cetățean european.

Scopul inițiativei WiFi4EU este de 
a asigura un acces cât mai simplu posibil 
la rețele WiFi gratuite în spațiile publice. 
Prin urmare, s-a ales cea mai simplă 
procedură de conectare, cea bazată, în 
principiu, pe un buton de conectare cu 
un singur clic („one-click-to-connect”).

Rețeaua este integral funcțională.

Prin muzică în Argentina

WiFi4EU – Internet gratuit pentru jimbolieni 
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editare: Primăria Jimbolia;  email: secretariat@jimbolia.ro

POLIȚIA ORAȘULUI 
JIMBOLIA

 Str. Republicii nr. 16

Telefon: 0256.478861

Şcoala Gimnazială Jimbolia 
organizează concurs pentru ocuparea posturilor:

1 MUNCITOR 
1 ÎNGRIJITOR

Concursul se va desfăşura în data de 23.10.2020, 
orele 14,00 la sediul unităţii. 
Probe : Practică şi interviu

Informații la sediul unităţii 
str. T. Vladimirescu, nr. 83, tel. 0256/360.785 

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

Curăţenia de toamnă
În perioada 12 OCTOMBRIE 

– 13 NOIEMBRIE 2020, Primăria 
Orașului Jimbolia organizează curățenia 
de toamnă. 

În cadrul acesteia se colectează 
numai deșeuri vegetale rezultate 
din curățirea arborilor plantați pe 
aliniamentele stradale și a spațiilor 
verzi din jurul imobilelor. Cetățenii 
sunt rugați să depună în ordine la 
marginea carosabilului, fără a împiedica 
circulația, deșeurile vegetale ce se 
colectează în cadrul acestei acțiuni, 
până cel târziu cu o zi înainte de ziua 
în care este programată colectarea în 
zonele și cartierele în care locuiesc.

În această acțiune NU se colectează 
deșeuri din amenajări interioare, 
curățirea pivnițelor și a podurilor 
(moloz, praf de cărbune, țigle, cărămizi, 
faianță și gresie sparte).

Programarea străzilor
Săptămâna I 
12.10.2020-16.10.2020
Luni 12.10.2020 – Str. Aleea 

Cito, str. I. Creangă, str. Griviței, str. T. 
Grozăvescu.

Marți 13.10.2020 – Str. T. Aman, 
str. Salcâmilor, str. Gh. Adoc, str. Lenau.

Miercuri 14.10.2020 – Str. 
Recoltei, str. Bucegi, str. S. Jager, str. N. 
Bălcescu.

Joi 15.10.2020 – Str. C. Coposu, 
str. C. Csekonics, str. E. Teodoroiu, str. 
Spre Sud (între str. Republicii și Spre 
Est).

Vineri 16.10.2020 – Str. Rapova, 
str. Gării, str. E. Gojdu, str. C. Negruzzi, 
str. Bârzava.

Săptămâna II  
19.10.2020 – 23.10.2020  
Luni 19.10.2020 – Str. Dr. Victor 

Babeș, str. Lorena.
Marți 20.10.2020 – Str. T. 

Vladimirescu (între Republicii și Spre 
Est).

Miercuri 21.10.2020 – Str. Calea 
Timișorii, str. I. Slavici (între str. 
Republicii și Spre Est).

Joi 22.10.2020 – Str. Spre Nord 
(între str. Republicii și Spre Est), str. 
Spre Est, str. Drumul Clarii, str. E. 
Bartzer.

Vineri 23.10.2020 – Str. I. Maniu, 
str. M. Eminescu, str. Ştefan cel Mare.

Săptămâna III 
26.10.2020 – 29.10.2020  
Luni 26.10.2020 – Str. Republicii.
Marți 27.10.2020 – Str. Spre Sud 

(între str. Spre Vest și Republicii), str. 
Albinelor, str. Dr. Karl Diel.

Miercuri 28.10.2020 – Str. T. 
Vladimirescu (între str. Spre Vest și 
Republicii), str. Gh. Doja.

Joi 29.10.2020 – Str. I. Slavici 
(între str. Spre Vest și Republicii), str. L. 
Rebreanu, str. Timiș.

Vineri 30.10.2020 – Str. Spre 
Nord (între str. Spre Vest și Republicii), 
str. Spre Vest, str. C. Brâncoveanu.

Săptămâna IV 
02.11.2020 – 06.11.2020
Luni 02.11.2020 – Str. A. Iancu, 

str. P. Jung.
Marți 03.11.2020 – Str. Cloșca, 

str. Crișan, str. E. Murgu, str. I. I. de la 
Brad, str. G. Enescu.

Miercuri 04.11.2020 – Str. Mureș, 
str. Crișana, str. Horia, str. A. Vlahuţă, 
str. I. Vidu, str. Carpaţi.

Joi 05.11.2020 – Str. N. Grigorescu, 
str. Prieteniei, str. J. Linster, str. Gh. Lazăr, 
str. B. P. Hașdeu, str. B. Bartok.

Vineri 06.11.2020 – str. V. 
Alecsandri, str. Aleea Plopilor, str. C. 
Porumbescu, str. M. Kogălniceanu.

Săptămâna V 
09.11.2020 – 13.11.2020  
Luni 09.11.2020 – Str. C. D. 

Gherea, str. S. Bărnuţiu, str. A.I. Cuza.

Marți 10.11.2020 – Str. Basarabia, 
str. Moș Ion Roată, str. V. Lucaciu.

Miercuri 11.11.2020 – Str. C. 
Mărășești, str. C. Moţilor.

Joi 12.11.2020 – Str. A. Vlaicu,str. 
V.Țepeș, str. V. Goldiș, str. P. Sandor.

Vineri 13.11.2020 – Str. Şt.O. 
Iosif, str. G. Coșbuc, str. C. Kikindei, 
str. Banat, str. Cânepei, str. Spre 
Lenauheim.


