Jimbolia
PROGRAM USR PLUS pentru ORASUL JIMBOLIA, TIMIS CANDIDAT PENTRU PRIMARIA JIMBOLIA
TIBREA ALEXANDRU-TIBERIU PROGRAM POLITIC 2020-2024 Întocmit de:CANDIDAT USR PLUS
PT. PRIMARIA Jimboliadl Tibrea Alexandru-Tiberiu în data de 27.08.2020 VIZIUNE In viziunea
viitorului primar USRPLUS, pentru urmatorul mandat de patru ani, vreau in primul rind sa
stringem rindurile, alaturi de ceilalti candidati si implicit alaturi de viitorul Consiliu Local. Nu a
fost ales intimplator sloganul „Impreuna suntem schimbarea”, acesta este un indemn la
colaborare si conlucrare in beneficiul Jimboliei si al cetatenilor. Sa nu uitam ca Jimbolia incepe
cu Clarii-Vii, o comunitate vitregita din cauza imposibilitatea gasirii unui loc de munca si de
asigurare a subzistentei zilnice pentru familile celor care convietuiesc in acest loc. Alaturi de
dezvoltarea Orasului Jimbolia, vom cauta oportunitati pentru inbunatatirea confortului si vietii
acestor oameni. Iata asadar care sunt planurile, proiectele si propunerile prin care in urmatorii
patru ani USRPLUS isi doreste dezvoltarea acestui oras. Nu promitem imposibilul, nu va vom
amagii cu proiecte nerealiste si nu in ultimul rind nu va vom ascunde ca urmatorii ani in
administratie vor fi foarte dificili si numai prin munca administratiei locale viitoare si prin
colaborarea voastra, a celor care urmeaza sa ne acordati increderea si votul, Jimbolia, un oras
cu peste 250 de ani de istorie va putea revenii la mindria de alta data. De aceea va spunem ca
UNITI vom invinge!!! Iata care este viziunea noastra pentru Jimbolia in urmatorii patru ani de
administratie locala: - ne dorim ca in Jimbolia si prin aceasta si in localitatile limitrofe sa nu
existe oameni care daca isi doresc sa munceasca sa nu o poata face din lipsa locurilor de
munca; din aceasta perspectiva o platforma industriala pentru firme care sa asigure locuri de
munca este o prioritate; Jimbolia va redevenii prospera numai atunci cind oamenii care o
locuiesc nu vor mai duce grija zilei de maine; - dorim sa oferim potentialilor viitori investitori
facilitati pentru a se dezvolta in Jimbolia; Atit eu personal cit si colegii mei din USRPLUS
credem cu tarie in faptul ca Omul sfinteste locul si ca impreuna vom reusii sa redam orasul

locuitorilor sai, dupa multi ani de administratie ineficienta. Sunt Alexandru TIBREA, candidat la
functia de primar si alaturi de colegii mei Marius Dome, Iuliana si Eugen Mirea, Victor Bogosel
si Neidenbach Alexandru va propunem o alternativa la o administratie defectuoasa si
ineficienta prin Oameni noi in Politica. PREZENTARE GENERALA UAT Traim in acest frumos
oras, care are mai mult de 250 de ani de istorie, intemeiat pentru colonistii Schwabi veniti in
Banat. Suntem in Jimbolia o comunitate unita, in care timp de peste 250 de ani culturile,
confesiunile si oamenii au invatat sa coabiteze si sa fie impreuna. Pentru memoria inaintasilor
nostrii, dar mai ales pentru bunul mers al lucrurilor pentru noi, cei care azi traim in Jimbolia, cit
si pentru generatia care urmeaza, iata care sunt principalele obiective ale USRPLUS pentru
parioada 2020-2024:

OBIECTIVE IN Jimbolia 1. Administratie digitalizata Dupa ani in care

administratia locala a mers prost in Jimbolia, sa putem incepe ridicarea nivelului localitatii
noastre, asa cum personal imi doresc si asa cum toti cei care vor fi parte a administratiei locale
viitoare si-au manifestat dorinta sa o faca, in primul rind avem nevoie de ordine si de o
reorganizare eficienta in Primarie Jimbolia. Organizare, transparenta, in beneficiul tuturor!
Activitatea administratiei locale trebuie eficientizata pentru a da dovada de randament in
folosul uat-ului si al cetatenilor. Transparenta totala: -organizarea de transmisii in direct cu
participarea cetatenilor interesati la sedintele Consiliului Local; - site-ul primariei actualizat la
zi cu toate informatiile necesare comunitatii privind propunerile, dezbaterile si hotararile
Consiliului Local, precum si a licitatiilor, achizitiilor publice si a cheltuielilor realizate; Ajutorul
catre cetatean, prin digitalizare: - acces imediat la evidente digitalizate/arhivate, bine puse la
punct prin formulare tip; - consultarea cetatenilor printr-un program permanent, prestabilit, cu
prezenta consilierilor si primarului in mijlocul cetatenilor; 2. Mediul si resursele naturale
Jimbolia dispune de citeva resurse naturale care valorificate in mod corespunzator vor putea
aduce plus valoare acestei localitati: - trebuie verificata si clarificata situatia sondelor de apa
geotermala; - identificarea de proiecte pe directia utilizarii apei geotermale; - zona cunoscuta
ca fiind “Balta Albastra” ofera o posibilitate enorma de dezvoltare a proiectelor atit in ce
priveste pescuitul cit si a celor care raspund la intrebarea – Unde se pot relaxa Jimbolieni; proiecte destinate introducerii in circuitul turistic a zonei baltilor; - proiect referitor la
dezvoltarea urbanistica a orasului Jimbolia legat de proiectul cu zona baltilor; 3. Transport si
mobilitate Ca sa putem vorbi despre transport si mobilitate, trebuie sa vorbim mai intai despre

infrastructura. Fara sosele si cai de acces reabilitate nu putem spune ca transportul si
mobilitatea sunt asigurate pe deplin. - toate zonele/cartierele Jimboliei trebuie sa dispuna de
drumuri amenajate si asfaltate; - realizareasau mai bine spus regindirea pistelor pentru
biciclete, -proiect demarat si facut de mintuiala, fara continuitate si o reala utilitate pentru cei
care aleg sa se deplaseze pe doua roti; Proiectul Clarii-Vii. - in prima faza vom cauta o solutie
in facilitarea legaturii dintre localitatea Clarii-Vii si Jimbolia in vederea asigurarii transportului
celor care nu au posibilitatea unui vehicul propriu si doresc sa se deplaseze intre cele doua
localitati; - ulterior in functie de posibilitatile financiare ale Administratiei Locale vor fi cautate
solutii in vederea realizarii de trasee pentru mijloacele de transport (electrice) inclusiv pentru
transportul persoanelor cu dizabilitati; - iuminat stradal eficient /economic cu lampi tip led
realizat progresiv pentru toate zonele orasului; - accesarea fondurilor nerambursabile pentru
panouri solare/ fotovoltaice; - amplasarea unui cimp de panouri solare la intrarea in oras
dinspre granita cu Serbia; - revizuirea si clarificarea situatiei referitoare la starea lucrarilor
pentru reteaua de apa/canal, aducerea proiectului la stadiul de FUNCTIONAL urmand ca,
progresiv reteaua sa fie extinsa astfel incit toate strazile sa beneficieze de aceste utilitati care
duc implicit la, asigurarea apei potabile si canalizarii in tot orasul; - pentru confortul pietonal –
amenajarea trotuarelor si spatiilor verzi din vecinatatea acestora; 4. Agricultura si dezvoltare
pentru producatorii locali - pentru producatorii locali (de legume, fructe precum si alte bunuri
de larg consum) vor trebui asigurate locuri de desfacere si comercializare a acestora. proiectul piata este relevant in acest sens; ca aceasta piata sa fie accesibila in urmatorii ani, va
trebui stabilita situatia actuala in care acest proiect sta blocat; odata stabilite aceste aspecte
se poate vorbii despre rezolvarea situatiei si piata sa poata deservii nevoile micilor
producatori; - acces la informatii si asistenta a acelor care doresc sa se dezvolte prin
programul de sprijin al fermelor mici; - demararea discutiilor si aducerea la olalta a tuturor
micilor fermieri din Jimbolia in vederea dezvoltarii posibilitatii de ASOCIERE; - infiintarea in
Jimbolia a unui birou de fonduri Europene, specializat, in vederea gindirii de proiecte pentru
oras; -crearea unui depozit frigorific zonal pentru produse agricole pentru depozitarea la pret
echitabil, pana la vânzare en gros a produselor; 5. Amenajare, planificareteritoriala si
dezvoltareurbana FONDURI EUROPENE IN SPRIJINUL CETATENILOR UE ofera pentru Romania
fonduri nerambursabile pentru proiecte bine conturate, fapt pentru care voi colabora cu

specialisti, in vederea atragerii unor astfel de fonduri necesare uat-ului nostru. Proiecte
importante ce le propun in perioada imediat urmatoare: - asfaltarea strazilor de pamant sau
piatral; - Iluminat stradal eficient/economic pe LED si extindere acolo unde inca lipseste; accesarea fondurilor nerambursabile pentru panouri solare /fotovoltaice. - retea de apa/canal
extinsa pe sate, asigurarea apei potabile prin forari. - remararea lucrarilor de pavare a
trotuarelor in zonele unde acestea sunt deteriorate sau nu exista; - introducerea retelei de gaz
in zonele unde lipseste; - transparenta si impartialitate in ceea ce priveste concesionarea
terenurilor pentru constructii de locuinte, precum si in repartizarea locuintelor sociale; rezolvarea si redarea circuitului local pentru toate proiectele incepute si lasate in paragina de
catre administratiile anterioare; acolo unde refacerea nu este posibila, redarea terenului in
vederea dezvoltarii de alte proiecte. - dezvoltarea vietii sportive atit pentru cei care doresc sa
faca performanta dar si pentru cei care practica diverse sporturi la nivel de Hobby; COPII
NOSTRII trebuie sa creasca sanatos. - sanatatea este o prioritate; pentru ca in ceea ce priveste
dotare, spitalul din Jimbolia este capabil sa ofere servicii corespunzatoare pacientilor, ne
gindim acum si la posibilitatea de a da o fata prietenoasa si un ambient placut acestei
institutii, sanatatea fizica depinde mult de cea metala, asfel reamenajarea curtii si gradinii cu
spatii de relaxare, aranjamente florale si locuri in care pacientii sa se poata reface pe perioada
internarii; - dezvoltarea generala a localitatii nu poate fi facuta altfel decit prin PUG (planul de
urbanism general); reactualizare PUG pentru dezvoltarea viitoare a cartierelor Jimboliei, in
functie de specificul fiecaruia; 6. Cultura - bisericile si muzeele orasului au fost reabilitate si
arata frumos, acum vor trebui in mod real introduse in circuitul turistic; - reabilitarea si
refunctionalizarea cladirilor de patrimoniu proprietate a primariei; - vom reinvia traditiile
specifice locului unde traim; unele manifestari vor fi regindite, iar altele vor fi incepute in
urmatorul mandat al administratie; - Jimbolia oras multicultural; 7. Educatie sociala si tineret asa cum am amintit mai sus, sportul si activitatile in aer liber sunt cele care ne tin sanatosi atit
pe noi cei care ne desfasuram activitatea zilnic in oras, dar si pe cea a copiilor nostrii care de
multeori din lipsa de alternative petrec nejustificat de multe ore la calculator sau televizor; Jimbolia printraditie a fost un loc in care s-au ridicat si dezvoltat multe nume ale sportului din
Romania. Pe unii dintre acestia ii avem si azi in mijlocul nostrum, oameni cu care vom repune
bazele dezvoltarii pe plan sportiv al orasului; - avem sali de sport si avem posibilitati diverse de

a face miscare in aer liber. - terenul de Handbal, terenurile de fotbal ale orasului sunt acum
abandonate, dar nu pentru multa vreme; tinind valorile sportive ale orasului aproape, acestea
vor fi redate circuitului si in acest fel toti cei care simt nevoia de miscare vor beneficia de ele; exista in Jimbolia tineri care nu pot si mai ales nu vos sa stea deoparte. Alaturi de acestia si
impreuna cu conducerile scolilor din oras vom putea demara programe educationale in scolile
noastre; - pentru ca viata copiilor nostrii nu consta numai din invatat, locuri unde acestia sa se
dezvolte fizic si sa socializeze sunt unul dintre obiectivele mele ca si primar; locurile de joaca
nu sunt numai acele locuri in care copii se relaxeaza, aceste locuri pot aduce si un moment de
liniste si pot da un sentiment de siguranta parintilor care vin alaturi de copiilor acolo; programele de afterschool vor continua, avem oameni care coordoneaza astfel de programe si
azi. Ii vom incuraja sa continue si sa dezvolte si alte idei legate de activitatile de dupa cursuri
ale scolarilor si prescolarilor nostrii; 8. Sanatate si siguranta in comunitate - revizuirea cauzelor
sau motivelor care au dus la inchiderea sectiei de pediatriei si gasirea solutiei pentru
reactivarea acesteia vor fi pe agenda prioritara a primarului USRPLUS; - acolo undeva fi posibil
vom face ca aparatura necesara sectiilor care au beneficiat mai putin de modernizare in ultimii
ani sa fie procurata si utilizata; - sanatatea cuprinde si preventive o sa cautam posibilitatea
demararii de programe de educatie pentru viata sanatoasa in scoli si gradinite; - program
pentru gravide si protectie sociala pentru cazurile grave; 9. Economiecurata, locuri de munca,
turism - imi propun ca pe primul plan al administratiei viitoare 2020-2024 sa fie dezvoltarea
unui parc industrial pe raza orasului; aceasta lucru presupune identificarea de zone adecvate si
crearea unui portofoliu pregatit permanent si care sa fie pus la dispozitia oricarui investitor
care doreste sa deschida o afacere, sa ofere Jimbolienilor posibilitatea unui loc de munca platit
pe masura activitatii prestate. - acordarea de spatii cu chirie redusa si facilitati fiscale pentru
tinerii care vor sa isi dezvolte propriile afaceri; - sprijinirea celor care deja au afaceri in Jimbolia
prin facilitati fiscale; Voi fi in totdeauna deschis si imi doresc comunicare si in ceea ce priveste
dezvoltarea de idei pentru crea de noi locuri de munca. In consecinta va propun alternativa
unui altfel de primar si a unei alfel de administratii. Fiecare dintre noi venim cu backroundul
unor ani in care am acumulat experienta, experienta pe care vreau sa o punen realmente in
valoare pentru beneficiul acestui oras si al celor care traim zi de zi aici. Pentru aceasta echupa
USRPLUS si candidatul la functia de primar va cer sa le acordati increderea voastra. Va

multumim! Echipa USRPLUS Alexandru-Tiberiu Tibrea Candidat Primaria Jimbolia

