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Raport Primar 2005 
 

 
Stimată doamnă / domnule,  
        Odată cu intrarea în noul an 2006, vă doresc sa aveţi parte de minunatele daruri dumnezeieşti şi să 
vă bucuraţi din plin de realizările anului care s-a incheiat, privind cu încredere proiectele viitoare.  
        Parcurgând o etapa de profunde transformări în administraţia locală, am reuşit să obţinem rezultate 
notabile, mai ales în ceea ce priveşte rezolvarea problemelor de interes general, prin decizii inţelepte, 
marcate de legalitate şi oportunitate.  
        Am marea plăcere să caracterizez anul 2005, ca un an deosebit de bogat în lucrări de investiţii şi 
modernizări, putându-l echivala cu realizările de pe un intreg mandat de patru ani.  
        Astfel, în anul 2005, comunitatea noastră s-a bucurat de următoarele lucrări de investiţii şi 
modernizări:  

 Realizarea corpului de legatură între şcoala nouă şi cea veche, la şcoala Generală Giroc;  

 Darea în folosinţă a corpului nou al Gradiniţei din Chişoda, în sediul fostei şcoli Generale 
Chişoda;  

 Realizarea a două cabinete de informatică la cele doua şcoli din Giroc şi Chişoda - dotarea lor cu 
12 calculatoare;  

 Confecţionarea de mobilier la cele două şcoli şi gradiniţe (scaune, mese, dulapuri, birouri, rafturi);  

 Finalizarea lucrărilor de montare a uşilor şi ferestrelor cu tâmplarie PVC şi geam termopan la cele 
doua Grădiniţe şi cele două şcoli;  

 Igienizarea ambelor şcoli, atât pe interior, cât şi pe exterior;  

 Realizarea a două parcuri de joacă pentru copii, in cele două localităţi Giroc şi Chişoda;  

 Realizarea împrejmuirii Parcului Central din localitatea Chişoda şi a celor două şcoli Generale din 
Giroc şi Chişoda;  

 Extinderea, compartimentarea, înlocuirea acoperişului şi reparaţia capitală a cladirii Primăriei 
Giroc;  

 Modernizarea şi organizarea Arhivei Primşriei Giroc, după norme europene;  

 Realizarea reţelei de internet, precum şi conectarea prin sistem WIRELESS, cu firme de profil 
recunoscute, la şcoli şi la instituţii publice;  

 Dotarea Primăriei Giroc, cu mobilier şi aparatură electronică, din sume provenite din sponsorizări;  

 Darea în folosinţă a noului sediu al Bibliotecii Comunale şi dotarea acestuia cu mobilier nou 
(bibliorafturi, dulapuri casetate şi birouri);  

 Modernizarea spaţiului în care îşi desfăşoară activitatea Oficiul Poştal Giroc;  

 Amenajarea sălilor de aşteptare şi compartimentarea Dispensarului Uman din Giroc, în vederea 
obţinerii unui grad marit de deservire a pacienţilor;  

 Aprobarea înfiinţării unui cabinet veterinar şi a unui punct farmaceutic în localitatea Chişoda – 
demararea lucrărilor;  

 Reparaţii interioare la Dispensarul Veterinar din Giroc;  

 Realizarea proiectului privind modernizarea intersecţiilor din localităţile Giroc şi Chişoda, de 
asfaltare a aproximativ 3 km de drum comunal;  

 Darea în folosinţă a reţelei de canalizare în ambele localităţi;  

 Achizitionarea de materiale, în vederea realizării lucrărilor de traversare la reţeaua de canalizare;  

 Începerea lucrărilor de traversare la reţeaua de canalizare (1/3 din lucrări finalizate);  

 Alimentarea cu energie electrică, alimentarea cu gaz metan şi racordarea la reţeaua de 
canalizare a Stadionului „Chişozeana” din Chişoda;  

 Realizarea garderobelor, a duşurilor şi a interiorului la Stadionul „Chişozeana” din Chişoda. Darea 
în folosinţă a locuinţei administratorului acestuia;  

 Realizarea a şapte Planuri Urbanistice Zonale, pentru extinderea intravilanului comunei Giroc;  

 Aprobarea Planului Urbanistic Director privind strategia de dezvoltare a comunei;  

 Aprobarea înfiinţării Poliţiei Comunitare, prin Hotarâre de Consiliu Local;  

 Completarea iluminatului festiv cu 90 de corpuri ornamentale;  

 Extinderea reţelei de iluminat public în Giroc şi Chişoda;  

 Împrăştierea de piatră pe drumurile comunale (5000 tone);  

 Betonarea a 5, 5 Km trotuare, în cele două localităţi Giroc şi Chişoda;  
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 Reprezentarea comunei noastre, pentru prima dată în istoria ei, în Divizia C la fotbal, de către 
C.S. TIM GIROC, susţinută financiar de domnul Dan Lupu;  

 Reprezentarea localităţii Chişoda, pentru prima dată în istoria ei, în Divizia D la fotbal, de catre 
TIM STAR, CHIŞODA susţinută financiar de domnul Adrian Olteanu;  

 Înfiinţarea echipei de copii şi juniori, generaţia 1994, susţinută de domnul Ioan Flonta;  

 Organizarea primei ediţii a Festivalului Naţional de Folclor „Floare Giroceană 2005”- premieră 
absolută în comuna noastră;  

 Participarea ansamblului „Ghiocelul” la un număr de 39 de spectacole, atât în ţară, cât şi în 
străinatate. Obţinerea unui trofeu şi a patru diplome.  

 Absolvirea primei promoţii a clasei externe de dansatori profesionişti, care funcţionează pe lânga 
şcoala Populară de Artă;  

 Participarea fanfarei la 3 festivaluri specifice şi 15 spectacole;  

 Apariţia primului almanah (după 60 de ani) „Dialog cu Cetăţenii - 2006”;  

 Acordarea unui ajutor Bisericii Penticostale din Giroc, în vederea edificării unei noi construcţii;  

 Confecţionarea porţilor de intrare, de la cele două cimitire din Giroc şi Chişoda, din fier forjat, 
lucrat manual;  

Iată care sunt obiectivele propuse a se realiza în anul 2006:  

 Extinderea reţelei de apă potabilă în localităţile Giroc şi Chişoda;  

 Începerea asfaltării străzilor;  

 Finalizarea lucrărilor la Stadionul din Chişoda;  

 Îmbunătăţirea fondului de carte la Biblioteca Comunală;  

 Construirea garajelor la S.C. „Giroceana” SRL  

 Extinderea grădiniţelor din Giroc şi Chişoda, în vederea desfăşurării activităţii cu program 
prelungit;  

 Realizarea a două monumente istorice, pentru cinstirea eroilor cazuţi în cel de al doilea razboi 
mondial;  

 Construirea a două puţuri seci;  

 Acordarea de ajutor Bisericii Ortodoxe Române din Giroc;  

 Pietruirea unor străzi (25 km);  

 Începerea racordării la reţeaua de canalizare a locuinţelor din Giroc;  

 Realizarea de studii de fezabilitate şi proiecte pentru asfaltarea drumurilor, colectarea apelor 
pluviale, extinderea grădiniţelor cu program prelungit;  

 Reactualizarea unor studii de fezabilitate privind reţeaua de apă potabilă şi garajele pentru 
autobuze;  

 Realizarea unei strategii locale privind dezvoltarea infrastructurii şi îmbunatăţirea calităţii vieţii, în 
vederea apropierii de standardele europene şi de condiţiile oferite de mediul urban;  

        Toate aceste informaţii au fost aduse la cunoştinţa dumneavoastră în conformitate cu H.G 
1723/2004, corelată totodată cu dorinţa transparenţei actului decizional. 
        Pentru o informare corectă asupra realităţii de zi cu zi din administraţia publică locală a comunei 
noastre, regăsiţi în paginile ziarului „Dialog cu cetăţenii” – lunar, tot ceea ce este legat de infăptuirea 
actului public. 
        Închei, cu dorinţa de a va avea alături, printr-o participare efectivă la actul de maximă 
responsabilitate, privind viitoarele realizări.  
 
Dumnezeu să ne ajute! 

PRIMAR, 
Jr. IOSIF-IONEL TOMA 

 


