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Taxe și impozite

În atenția cetățenilor Orașului Jimbolia

La mulți ani tuturor 
doamnelor și domnișoarelor 

din orașul Jimbolia!
Vă doresc o primăvară frumoasă!

Primar
Darius-Adrian Postelnicu Ziua Femeii

Ziua Femeii este momentul 
nostru de a recunoaște și a 
sărbători femeile din întreaga 
lume. Este momentul pentru 
a admite contribuția minunată 
pe care femeile o aduc societății 
și vieții în ansamblu.

Deoarece luna martie 
este dedicată tuturor femeilor, 
gândul mă duce și la acele femei 
puternice care au schimbat 
lumea.

Poate sună a clișeu, dar 
acum, mai mult ca niciodată, 
trebuie să ne îndreptăm 
gândurile către doamnele și 
domnișoarele din sistemul 
medical, mai ales având în 
vedere perioada dificilă pe care 
o trăim toți, iar activitatea pe 
care acestea o desfășoară are un 
impact marcant asupra noastră.

8 Martie este momentul 
perfect pentru a trimite un mesaj 
de apreciere tuturor femeilor. Fie 
că vorbim de fiice, surori, soții, 
mame, colege sau vecine, fiecare 
femeie merită să fie apreciată și 
tratată cu respect.

Doresc să le transmit 
tuturor să aibă parte de o 
primăvară frumoasă și însorită, 
fericire și multă dragoste!

La mulți ani!

Darius-Adrian Postelnicu, 
PRIMARUL ORAȘULUI 
JIMBOLIA

La Jimbolia, taxele și impozitele nu au fost 
majorate, însă au fost indexate, conform legii, cu 
rata inflației.

Acestea se pot plăti atât numerar, cât și cu 
cardul, la sediul Serviciului Impozite și Taxe Locale, 
situat pe Str. Liviu Rebreanu nr. 38, precum și prin 
intermediul aplicației www.ghișeul. ro .

Cei care își achită dările până la data de 
31 martie 2021, beneficiază de o bonificație 
din valoarea de plată de 10%. Reducerea este 
aplicabilă atât în cazul persoanelor fizice, cât și în 
cazul persoanelor juridice. După această dată se 
vor aplica majorări de 1% pe lună sau fracțiune 
de lună.

Primăria Orașului Jimbolia, în calitate de 
operator de date cu caracter personal, vă aduce 
la cunoștință faptul că prelucrează datele cu 
caracter personal ce îi sunt furnizate. 

În conformitate cu prevederile 
Regulamentului (UE) nr. 679 din 27 aprilie 
2016, scopul colectării si prelucrării acestor date 
este furnizarea de servicii publice cetățenilor 

care se adresează instituției noastre, pentru 
îndeplinirea unei sarcini care rezultă din 
exercitarea prerogativelor de autoritate publică.

Ca atare, în relația cu Primăria Orașului 
Jimbolia, în vederea acordării/furnizării 
serviciului solicitat, este necesar să vă exprimați 
consimțământul cu privire la prelucrarea datelor 
cu caracter personal.
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Curățenia de primăvară

Primăria Orașului Jimbolia organizează, în perioada  
15 MARTIE – 16 APRILIE 2021, programul de curățenie de 
primăvară.

În cadrul acțiunii se colectează numai deșeuri vegetale rezultate 
din curățarea arborilor plantați pe aliniamentele stradale și a 
spațiilor verzi din jurul imobilelor. Cetățenii sunt rugați să depună, 
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 voluminoase (mobilier, 
obiecte de uz casnic și sanitar, saltele etc.) și nici deșeuri provenite din 
lucrări de amenajări interioare, curățarea pivnițelor și a podurilor 
(moloz, praf de cărbune, țigle, cărămizi, faianță și gresie spartă).

Programarea străzilor

SĂPTĂMÂNA I 
15.03.2021-19.03.2021

Luni 15.03.2021 – Str. Aleea Cito, str. I. Creangă, 
str. Griviței, str. T. Grozăvescu.

Marți 16.03.2021 - Str. T. Aman, str. Salcâmilor, 
str. Gh. Adoc, str. Lenau.

Miercuri 17.03.2021 - Str. Recoltei, str. Bucegi, str. S. Jäger, 
str. N. Bălcescu.

Joi 18.03.2021
- Str. C. Coposu, str. C.Csekonics,
str. E.Teodoroiu, str. Spre Sud (între
str. Republicii şi Spre Est).

Vineri 19.03.2021 - Str. Rapova, str. Gării, str. E. Gojdu, 
str. C. Negruzzi, str. Bârzava.

SĂPTĂMÂNA II
22.03.2021 – 26.03.2021  

Luni 22.03.2021 - Str. Dr. Victor Babeș, str. Lorena.

Marți 23.03.2021 - Str. T. Vladimirescu (între 
str. Republicii şi Spre Est).

Miercuri 24.03.2021 - Str. Calea Timişorii, str. I. Slavici 
(între str. Republicii şi Spre Est).

Joi 25.03.2021
- Str. Spre Nord (între str. Republicii şi 
Spre Est), str. Spre Est, 
str. Drumul Clarii, str. E. Bartzer.

Vineri 26.03.2021  - Str. I. Maniu, str. M. Eminescu, 
str. Ştefan cel Mare.

SĂPTĂMÂNA III
29.03.2021 – 02.04.2021  

Luni 29.03.2021 - Str. Republicii.

Marți 30.03.2021
- Str. Spre Sud (între str. Spre Vest şi 
Republicii), str. Albinelor, 
str. Dr. Karl Diel.

Miercuri 31.03.2021 - Str. T. Vladimirescu (între
str. Spre Vest şi Republicii), str. Gh. Doja.

Joi 01.04.2021 - Str. I. Slavici (între str. Spre Vest şi 
Republicii), str. L. Rebreanu, str. Timiş.

Vineri 02.04.2021
- Str. Spre Nord 
(între str. SpreVest şi Republicii), 
str. Spre Vest, str. C. Brâncoveanu.

SĂPTĂMÂNA IV
05.04.2021 – 09.04.2021

Luni 05.04.2021 - Str. A. Iancu, str. P. Jung.

Marți 06.04.2021 - Str. Cloşca, str. Crişan, str. E. Murgu, 
str. I. I. De la Brad, str. G. Enescu.

Miercuri 07.04.2021 - Str. Mureş, str. Crişana, str.Horia, 
str. A. Vlahuţă, str. I. Vidu, str. Carpaţi.

Joi 08.04.2021
- Str. N. Grigorescu, str. Prieteniei, 
str. J. Linster, str. Gh. Lazăr, 
str. B. P. Haşdeu, str. B.Bartok.

Vineri 09.04.2021 - str. V. Alecsandri, str. Aleea Plopilor, 
str. C. Porumbescu, str. M. Kogălniceanu.

SĂPTĂMÂNA V
12.04.2021 – 16.04.2021  

Luni 12.04.2021 - Str. C. D. Gherea, str. S. Bărnuţiu, 
str. A.I. Cuza.

Marți 13.04.2021 - Str. Basarabia, str. Moş Ion Roată, 
str. V. Lucaciu.

Miercuri 14.04.2021 - Str. C. Mărăşeşti, str. C. Moţilor.

Joi 15.04.2021 - Str. A. Vlaicu, str. V. Țepeș,
str. V. Goldiş, str. P. Sandor.

Vineri 16.04.2021
- Str. Şt. O. Iosif, str. G. Coşbuc, 
str. C. Kikindei, str. Banat, str. Cânepei, 
str. Spre Lenauheim.
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Branșarea la rețeaua de gaz în Jimbolia Extinderea și modernizarea sistemului 
de alimentare cu apă și canalizare în 
orașul Jimbolia, aproape de finalizare

Centrul de vaccinare Jimbolia

La Jimbolia funcționează Centrul de vaccinare împotriva COVID-19 pe strada Tudor Vladimirescu, nr. 61, în clădirea internatului ce 
aparține de Liceul Tehnologic. Momentan funcționează un singur flux de vaccinare, însă autoritățile locale sunt pregătite în orice moment 
să îl deschidă și pe cel de-al doilea. În orașul nostru vaccinarea se poate face zilnic, între orele 08.00 și 20.00, iar persoanele care doresc să 
se vaccineze se pot programa cu ajutorul medicului de familie, al angajatorului sau direct pe site-ul https:// programare.vaccinarecovid.
gov.ro/.

La acest centru de vaccinare, finanțat din bugetul local de către Primăria Orașului Jimbolia, sunt prezenți medici atât la procedura 
de vaccinare, cât și la cea post-vaccinare. În prezent, vaccinul disponibil este cel de la AstraZeneca. Vă reamintim că vaccinarea 
împotriva COVID-19 nu este obligatorie și se realizează gratuit.

Conform Ordinului nr. 178 
din 9 octombrie 2020 pentru 
aprobarea Regulamentului 
privind racordarea la sistemul 
de distribuţie a gazelor naturale 
al președintelui Autorităţii 
Naţionale de Reglementare 
în Domeniul Energiei, 
branșamentele la rețeaua de gaz 

se vor efectua pe cheltuiala distribuitorului de gaze naturale.
În Jimbolia, extinderea rețelei de gaze naturale se va efectua 

pe străzile și în cartierele în care aceasta nu există: cartierele 
Abator și Rapova, străzile Costache Negruzzi, Cânepei și parțial 
Aurel Vlaicu, Mărășești, Spre Nord, Spre Est, Spre Vest, Spre 
Sud. Primăria Orașului Jimbolia s-a implicat în completarea 
dosarelor de cerere pentru racordare. Ordinul menționat 
anterior prevede că branșarea la rețea până la proprietatea 
solicitanților să fie efectuată în mod gratuit. Cetățenii care 
doresc să se branșeze pot apela la instituția noastră pentru a 
beneficia de sprijin și consultanță. În acest sens, doritorii se pot 
deplasa la sediul Casei de Cultură a Orașului Jimbolia, situat pe 
Str. Tudor Vladimirescu nr. 88, cu o programare prealabilă la 
numărul de telefon: 0761224264.

Cererea trebuie însoțită de următoarele documente:
• copia actului de identitate a solicitantului;
• extrasul de carte funciară actualizat;
• declarație notarială de acceptare a accesului la gaz din partea 

vecinilor din aceeași curte și a coproprietarilor menționați în extrasul 
de carte funciară, în situația imobilelor proprietate comună.

În luna martie a anului 2021 s-au 
demarat lucrările cuprinse în ultima 
parte a proiectului de investiții al 
Aquatim - „Extinderea și modernizarea 
sistemului de alimentare cu apă și 
canalizare în orașul Jimbolia - CL4 rest 
de executat”.

Acesta s-a desfășurat prin Programul Operațional Sectorial - 
Mediu și este inclus în proiectul de investiții „Fazarea Proiectului 
Extinderea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi 
canalizare în judeţul Timiş”, cofinanţat din Fondul de Coeziune 
al Uniunii Europene prin Programul Operaţional Infrastructură 
Mare.

La finalizarea acestor lucrări, locuitorii orașului vor beneficia 
de:

• Rețea de distribuție apă potabilă (nouă) – 1,6 km;
• Rețea de distribuție apă potabilă (reabilitată) – 4,48 km;
• Aducțiune (nouă) – 3,85 km;
• Rețea canalizare (nouă) – 34,31 km;
• Colector (nou) – 2,54 km;
• Front foraje – 1;
• Staţii de pompare apă uzată (noi) – 9 buc.
Valoarea lucrărilor este de aproximativ 14.800.000 lei. Acestea 

se vor desfășura pe o perioadă de aproximativ 16 luni și vor fi 
executate de firma LUDWIG PFEIFFER SRL, aleasă în urma unei 
licitații publice.

Minitârg de mărțișor
În zilele de 27 și 28 februarie, precum și în 1 martie, însă cu o 

participare mai scăzută, a avut loc un minitârg de mărțișoare lucrate 
manual desfășurat în piațeta din fața Primăriei Orașului Jimbolia. 
Astfel, diferite asociații și persoane pasionate de realizarea articolelor 
handmade au avut posibilitatea de a-și expune și a-și face cunoscută 
munca.

Se caută voci masculine!
Corul Floris dorește să își mărească efectivul cu voci 

masculine. Cei care doresc să facă parte dintr-un colectiv 
dinamic, pot să afle mai multe informații scriind un mesaj pe 
Casa de Cultură a Orașului Jimbolia (Facebook) sau un e-mail la 
adresa casadecultură@jimbolia.ro.



Ju
rn

al
 d

e J
im

bo
lia

 • 
m

ar
tie

 20
21

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

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

Atenție la semafoare!

Primăvara în colecția Muzeului Presei „Sever Bocu”

Program de colectare selectivă a gunoiului la Jimbolia

Publicația „Universul Literar” din 22  martie 1941 dedică 
un spațiu generos primăverii și obiceiurilor sau tradițiilor 
legate de aceasta. Începând cu mărțișorul, care este „cel dintâiu 
semn de primăvară, o jucărie mică [...] legată cu șnur la mână 
sau la gât, care îți aduce noroc peste an” și continuând cu 
diferite legende și tradiții, articolul aduce la iveală unele dintre 
credințele poporului român. Astfel, legenda Dochiei  ne spune 
că „primăvara nu vine totdeauna odată cu mărțișoarele. Uneori 
e botezată cu viscole”, atunci când Dochia își scutură cojoacele. 
„Babele” sunt primele 9 sau 12 zile din luna martie, ultima zi 
fiind cea a Dochiei. Dacă aceasta „nu-și scutură cojoacele în 

cele 9 sau 12 zile, atunci și le scutură pe rând într-o singură zi, 
și în acea zi e viforniță și ninsoare cum nu s-a mai întâmplat”. 
După finalizarea zilelor „Babelor” încep „Moșii” - „babele sunt 
rele și friguroase. Moșii sunt buni și călduroși. Ei dezgheață 
pământul și vietățile.” Așadar, fie că vorbim de legende, tradiții 
sau literatură, fie că vorbim de evenimente istorice importante, 
ziarele din colecția Muzeului Presei „Sever Bocu” sunt martori 
taciturni ce așteaptă să le fie redat glasul de cititori dornici 
de a descoperi farmecul vremurilor trecute. Vă așteptăm la 
muzeu printr-o programare prealabilă la adresa de e-mail 
muzeulpresei@jimbolia.ro.

Șoferii din Jimbolia sunt atenționați să folosească în mod 
corespunzător semafoarele din oraș.

Îndemnăm conducătorii auto ca atunci când văd culoarea 
roșie a semaforului să nu oprească la mare distanță de acesta, ci în 
dreptul marcajului orizontal pentru oprire existent înaintea trecerii 
pentru pietoni, adică la acea linie trasată orizontal de la marginea 
șoselei până la marcajul median.

Motivul pentru care șoferii sunt sfătuiți să oprească în acest loc 
este acela că în asfalt există senzori care ajută la schimbarea culorii 
semaforului.

Cu alte cuvinte, dacă nu opriți mașina corespunzător, culoarea 
semaforului nu se va schimba!

• Zona 2 cuprinde Str. Tudor Vladimirescu 
și toată partea de Nord a orașului (către Gara Jimbolia)

• Zona 1 cuprinde toată partea de Sud a orașului 
(către Vamă), cu excepția străzii Tudor Vladimirescu


