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Hristos a înviat! 

Perioada premergătoare 
Paștelui reprezintă mereu una 
cu o încărcătură emoțională 
specială. Reiterăm în fiecare 
an patimile lui Hristos 
pentru a ne reînnoi speranța 
că, odată cu învierea Lui, 
moartea este doar pragul 
spre o altă viață. Odată cu 
această perpetuă redobândire 
a nădejdii, acțiunile noastre 
ar trebui să își schimbe 
cursul înspre binele pe care 
trebuie să îl dărium și pe 
care îl așteptăm și din partea 
celorlalți. Uniți în acest 
gând, trebuie să ne readucem 
aminte că de la noi trebuie 
să pornească schimbarea. 
Fiecare gest al nostru se va 
reflecta în comunitatea în 
care trăim. Indiferent de 
greutățile pe care le vom 
întâmpina, un lucru trebuie 
să rămână constant: dorința 
noastră de a îndrepta locul 
în care trăim înspre un loc 
pe care îl iubim, iar acest 
lucru îl putem face doar prin 
exemplul pe care ni-l oferă 
Iisus Hristos. Doresc tuturor 
jimbolienilor ca sărbătoarea 
Paștelui să fie prilej de fericire 
și bună înțelegere! 

Hristos a înviat!  

DARIUS-ADRIAN POSTELNICU,
Primarul Orașului Jimbolia

În perioada 14 martie 
– 15 mai 2022, are loc 
AUTORECENZAREA, o etapă din 
cadrul Reecensământului Populației 
și Locuințelor din România pentru 
anul 2021.

Persoanele care doresc să se 
autorecenzeze pot beneficia de 
sprijinul unuia dintre recenzorii care 
își desfășoară activitatea în clădirea 
internatului ce aparține Liceului 
Tehnologic Jimbolia, situată pe  
str. Tudor Vladimirescu nr. 61.

Programul de lucru al punctului 
de autorecenzare asistată este 
următorul:

• în perioada 11-15 aprilie, între 
orele 09:00-17:00;

• în zilele de 16 și 17 aprilie, 
închis;

• în perioada 18-21 aprilie, între 
orele 09:00-17:00;

• în zilele 22, 23, 24 și 25 aprilie, 
închis;

• în perioada 26 aprilie-15 mai, 
zilnic între orele 09:00-19:00.

 Menționăm că, potrivit 
prevederilor art. 49 alin. (1) din Ordonanța de Urgență nr.19/2020 privind organizarea 
și locuințelor din România în anul 2021, „Persoanele salariate care se autorecenzează prin 
intermediul internetului au dreptul la o zi liberă, plătită, în scopul încurajării utilizării cu 
predilecție a acestei metode. Dovada autorecenzării on-line se realizeză prin prezentarea 
codului de confirmare a încheierii cu succes a autorecenzării.”

Lumina și căldura Paștelui să ne încălzească sufletele, 
să ne lumineze mințile, să ne deschidă inimile spre iubire, 

credință și iertare. Să fim mai buni, să ne bucurăm din plin
de frumusețea tuturor lucrurilor care ne înconjoară

 și să dăruim iubire celor dragi. 
Sărbatori Fericite!

Primar, Darius-Adrian Postelnicu

Învierea Domnului să vă aducă liniște, împliniri 
și bucurii, iar Lumina Sfântă să vă călăuzească 

întotdeauna pașii. 
Hristos a înviat!

Primăria și Consiliul Local al Orașului Jimbolia
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Festivalul-Concurs „Lada cu Zestre”

Teatru de păpuși pentru copii Premiul pentru Literatură 
„Petre Stoica”

Festival de dansuri șvăbești la Jimbolia

Sâmbătă, 9 aprilie, la Casa de Cultură a Orașului Jimbolia s-a desfășurat Festivalul - Concurs 
„Lada cu Zestre”. 

Evenimentul a fost organizat de Centrul de Cultură și Artă al Județului Timiș. 
În cadrul acestei acțiuni, orașul nostru a fost reprezentat de trupele de dansuri Hatzfelder 

Pipatsche și Délibàb, de Corul Floris și de doamna profesoară Tatiana Siminiuc împreună cu 
membrele Clubului Femina Jimbolia.

Elevii din clasele primare din localitate au avut 
parte de activități deosebite. Acestora li s-au pregătit 
spectacole de teatru de păpuși pentru copii. Acțiunile 
au fost organizate de Școala Gimnazială în parteneriat 
cu Casa de Cultură a Orașului Jimbolia având sprijinul 
financiar al Primăriei și Consiliului Local. 

Muzeul Presei „Sever Bocu” a fost, în data de  
1 aprilie 2022, gazda celei de a IX-a ediții a Premiului 
pentru Literatură „Petre Stoica”. Evenimentul a fost 
organizat de către Asociația Pax 21 Timișoara în 
parteneriat cu Uniunea Scriitorilor, filiala Timiș, și 
Primăria Orașului Jimbolia. Anul acesta, premiul i-a fost 
decernat scriitorului Marcel Tolcea, cetățean de onoare 
al Jimboliei, jurnalist și apropiat al lui Petre Stoica.

În 26 martie, la Casa de Cultură a Orașului Jimbolia, 
s-a desfășurat un festival de dansuri șvăbești pentru copii.
La acțiunea organizată de trupa de dansuri „Hatzfelder 
Pipatsche” în parteneriat cu Heimatortsgemeinschaft 
Hatzfeld și Primăria Orașului Jimbolia au luat parte 
formații din localitățile Periam, Șandra, Nițchidorf, 
Iecea Mare, Biled, Aradul Nou, Vinga și Jimbolia. 
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Vizita Părintelui Constantin Necula

Medalie de bronz la box „Primăvara Educației”, la Jimbolia! 

Proiect european

Primăria Orașului Jimbolia a obținut o finanțare europeană 
pentru reabilitarea de trotuare, dar și pentru reabilitarea 
teatrului de vară. Este vorba despre un proiect integrat cu titlul 
„Îmbunătățirea calității vieții populației în Orașul Jimbolia 
prin investiții în obiective culturale și infrastructură”.

Cererea de finanțare, împreună cu toată documentația 
aferentă, au fost depuse spre evaluare la ADR Vest în data de 
29 august 2018. Contractul de finanțare a fost semnat la data 
de 3 aprilie 2020. După perioada de întocmire a Proiectului 
tehnic și obținerea tuturor avizelor și aprobărilor necesare s-a 
dat ordinul de începere a lucrărilor.

Proiectul a primit finanțare prin Programul Operațional 
Regional (POR), în cadrul Obiectivului specific 13.1 – 

„Regenerare urbană orașe mici și mijlocii” și are două 
componente: una culturală și una de infrastructură:

1. „Reabilitare și dotare Teatru de Vară -  
Str. Republicii, Nr 37, Oraș Jimbolia, Județ Timiș”

2. „Îmbunătățirea spațiului public urban prin reabilitarea 
trotuarelor pe strada Calea Mărășești din zona de periferie a 
orașului Jimbolia” ,

Lungimea trotuarelor situate pe strada Calea Mărășești 
este de 1.178, 5 m pe partea stângă, iar pe partea dreaptă 
de 1.041 m, lățimea acestora fiind de 1,6 m. Modernizarea 
trotuarelor s-a realizat cu îmbrăcăminte modernă, din dale 
prefabricate din beton.

Valoarea totală a proiectului este de 4.025.150,89 lei.

În data de 16 aprilie, Casa 
de Cultură a Orașului Jimbolia 
a găzduit un eveniment aparte. 
Este vorba despre o conferință 
susținută de Constantin Necula, 
preot ortodox și profesor 
universitar în cadrul Facultății de 

Teologie Ortodoxă din Sibiu. 
Tema expunerii a fost „Cu Hristos spre înviere”. 

Jimbolienii au participat în număr mare la această 
acțiune. Părintele Necula nu este pentru prima dată la 
Jimbolia, acesta susținând o conferință în anul 2021. 

Denis Momir, un sportiv din 
Jimbolia, a reușit o performanță 
notabilă. Acesta a câștigat 
medalia de bronz, la categoria 
80 de kilograme, în cadrul 

Cupei României, desfășurată la Piatra Neamț.
Elevul, antrenat de domnii Eugen Simion și 

Alexandru Ganea, practică acest sport de aproximativ 3 
ani. Suntem mândri de această performanță și îi urăm 
sportivului mult succes la competițiile viitoare!

„Primăvara Educației” a avut loc la Jimbolia! 
Evenimentul care a constat din mai multe conferințe și 
ateliere dedicate educatorilor, învățătorilor și profesorilor 
s-a desfășurat la Casa de Cultură a Orașului Jimbolia în 
data de 11 martie 2022. După cum sugerează și numele 
acțiunii, prin intermediul acesteia s-a dorit a se începe 
un proces de semănare sau, cu alte cuvinte, de insuflare 
a unor noțiuni persoanelor care au în atribuții șlefuirea 
caracterului și transmiterea de informații educabililor. 

Evenimentul organizat de asociațiile „Inițiativă în 
Educație” și „Colț de Banat” a adus laolaltă aproximativ 
120 de dascăli care predau în localități precum: Jimbolia, 
Comloșu Mare, Cărpiniș, Gottlob, Lenauheim, Teremia 
Mare, Uivar, Cenei ș.a. Întreaga acțiune s-a concentrat 
pe ideea de comunitate și învățare continuă, așadar 
pe interesul comun al tuturor profesorilor de a aduce 
un plus atât în actul de predare, cât și în localitățile 
proprii. Totodată, s-a prezentat activitatea proiectelor 
educaționale dedicate cadrelor didactice: Merito, 
SuperTeach, Aspire Teachers și  inEDU. 
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editare: Primăria Jimbolia;  email: secretariat@jimbolia.ro

POLIȚIA ORAȘULUI JIMBOLIA
Str. Republicii nr. 16

Telefon: 0256/478861

POMPIERII JIMBOLIA
Str. Liviu Rebreanu nr. 9
Telefon: 0256/360312

S.C. PEISAJ HOSTA oferă servicii de 
ridicare a molozului și a materialelor 

de construcții de la domiciliu. 
Pentru detalii și comenzi sunați la 

numerele de telefon 0356/422075 sau 
0256/360770.

Campanie de colectare a deșeurilor voluminoase

Campanie de colectare DEEE – „Orașe curate!”

Populare cu pește

În perioada 04.04.-10.04.2022, Primăria Orașului 
Jimbolia a organizat o campanie de colectare a deșeurilor 
voluminoase, altele decât echipamente electrice și 
electrocasnice.

Containerele au fost amplasate în următoarele 
locații: 

- la intersecția străzilor Spre Vest cu Dr. Karl Diel 
(cartierul Abator), 

- la intersecția străzilor Spre Est cu Dr. Victor Babeș 
(Uzina de apă).

În cadrul acestei campanii s-au colectat  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. (fără 
articole de îmbrăcăminte).

În data de 09.04.2022, a avut loc campania de colectare a Deșeurilor Electrice, Electronice și Electrocasnice. 
Preluarea acestui tip de deșeuri s-a efectuat în mod gratuit de la domiciliul solicitanților. De asemenea, în parcarea 
din fața Bibliotecii Orășenești Jimbolia, aflată pe str. Tudor Vladimirescu nr. 81, a fost amenajat un punct fix 
provizoriu de colectare

Veste bună pentru pescarii din zonă. În data de 6 aprilie a avut loc o acțiune de populare cu pește a bălților 
din orașul nostru. Astfel, 3000 kg crap au fost distribuite în Bălţile Herișanu (1600 kg), Cânepă (800 kg), 
Albastră (400 kg) și Caldă (200 kg) . Timp de aproximativ două săptămâni după această acțiune, pescuitul în 
scopuri recreative a fost interzis, iar în 16 aprilie s-a dat startul sezonului de pescuit.


