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PRIMAR 

RAPORT 

asupra stării  economice, sociale şi de mediu 

a comunei Giroc în anul 2007 

 

Prezentul raport, aşa cum este el definit în titlu a depăşit în anul 2007 cu mult 

pragul informaţional, devenind în complexitatea semantică a termenului de 

management, o lucrare adevărată, atât din punct de vedere social, cât şi tehnic. 

Anul 2007, în acest sens, a devenit un an de referinţă în întreaga istorie a 

administraţiei publice locale a comunei noastre, nu doar prin multitudinea realizărilor 

pe toate planurile, dar şi pentru faptul că întreaga comunitate a putut  beneficia de 

rezultatele imediate ale investiţiilor. Au putut fi transformate sau traduse în viaţă 

multe iniţiative personale într-o eficienţă maximă, în concepţia mea toate acestea 

conducând spre o creştere substanţială a nivelului de trai a locuitorilor noştri, la o 

îmbunătăţire efectivă a tuturor serviciilor oferite cetăţenilor, aducând astfel o 

contribuţie de seamă în domeniul administraţiei publice locale care, iată, umple un 

spaţiu interesant în cunoaşterea şi înţelegerea actului administrativ.  

Subiectele abordate în Consiliul Local, promovate prin hotărâri de consiliu, au 

dovedit, pe deplin, meritul votului colectiv, gândirea complexă şi cunoaşterea 

problematicii locale, ocolind în acest fel absolut  toate capcanele datorate tranziţiei 

politice şi administrative. 

         Graţie cunoştinţelor şi profesionalismului celor care au fost aleşi să conducă 

destinele comunităţii, dar şi abilităţilor manageriale, s-a promovat la vârf oferta 

locală, fiind cea mai cautată zonă pentru investiţiile de mare interes. 

Derularea raţională a evenimentelor sociale, economice, culturale, fără şocuri 

sau teribilisme, pe parcursul întregului an 2007, a slujit obiectivului principal pe care 

şi l-a propus Consiliul Local, adică acela de a oferi deopotrivă satisfacţii 

profesionale, realizări pe măsură, inducând în vorbirea celor care reprezintă destinele 

judeţului sau al ţării, cuvinte de apreciere pentru tot ceea ce s-a realizat într-un timp 

foarte scurt. 

 Cu siguranţă că punctele de vedere critice care au fost constructive şi care au 

pătruns în ideile avansate de către consiliu, au contribuit, într-o oarecare măsură, la 

găsirea unor soluţii de mediere, având un scop unic: servirea cetăţeanului. 

Unele soluţii propuse, care nu au fost desprinse din realitatea tezelor şi ideilor 

contemporane privind administraţia, au fost lecturate şi lăsate fără nici o perspectivă, 

în acelaşi mod cum au fost create. 

Prezentarea şi modelarea  unei gândiri manageriale, în stilul comprehensiv, a 

constituit la rândul sau, o veritabilă bază de date pentru proiectele de hotărâri, pentru 

subiectele dezbătute în cadrul sedinţelor de lucru. 

O introducere la o asemenea prezentare nu poate să fie privată de decizia şi de 

autoritatea publică ce compensează puterea publică şi care, pe lângă ansamblul 

drepturilor speciale pe care le are instituţia administrativă, reprezintă şi apără cu 

autoritate interesul cetăţeanului. 

În virtutea celor menţionate mai sus, aparatul de specialitate al primarului, prin 

serviciile sale, a reprezentat, în sistemul constituţional democratic, mai ales în 
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contenciosul administrativ, dimensiunile actului juridic în scopul apărării intereselor 

comunităţii, aplicării în drept a legilor. 

Această activitate dusă de oameni competenţi,  a atras după sine mai multe 

procese la diferite nivele ale instanţelor de judecată, producând intense dezbateri, 

argumentate şi oportune, serviciilor publice, orientând toate acestea spre o evidentă  

reducere a acţiunilor contra interesului public sau a persoanei. 

S-a realizat, astfel, o schimbare de valori şi de abordare a problematicii de 

cerinţe şi de comportament în îndeplinirea serviciilor din domeniul public. 

Reiterez în prezentul raport abordarea directă a prevederilor L544/2001 pe 

liberul acces la informaţiile de interes public, dar şi a Legii 52/2003 pentru 

transparenţa deciziilor în administraţia publică, considerând că cu ajutorul acestora 

putem să determinăm, dar şi să clarificăm ansamblul ideii, dar şi luări de poziţie în 

îndeplinirea sarcinilor de serviciu. 

Managementul administrativ aplicat în primăria noastră a înţeles că 

funcţionarii publici, precum şi pregătirea lor trebuie să fie într-un proces continuu de  

transformare în bine, un proces de perfecţionare organizat cu înalt profesionalism, 

organizat atât de centrul regional de formare continuă cât şi de I.N.A.  

Când fac referire la funcţionarii publici mă gândesc că prin strădania, munca şi 

participarea efectivă a acestora, se duc la îndeplinire toate activităţile legale, 

indispensabile pentru viaţa unei comunităţi. De aceea consider că pregatirea unui 

funcţionar public trebuie să reprezinte, pe lângă necesitate şi obligaţia legală, 

răspunderea pentru activitate revenind managerului administrativ, adică primarului.  

Participarea la cursurile de perfecţionare, care presupune în acelaşi timp şi o 

verificare periodică a cunoştinţelor acumulate, încurajarea funcţionarilor publici de a 

urma o formă de învăţământ superior, sunt două alternative pe care, funcţie de 

disponibilitatea celui în cauză, constituie corolarul pregătirii acestuia. 

S-a abordat cu curaj, o strategie de pregatire, respectiv de specializare, atat in 

tara cat si in strainatate, s-au organizat consfatuiri periodice cu reprezentanti ai 

administratiei publice din alte tari, cu diferite categorii de functionari, schimburi de 

experienta, analizandu-se structura procesului de formare din administratia noastra. 

Analizand in detaliu Statul de functiuni al primariei s-a observat ca existau la 

un moment dat goluri ce trebuiau acoperite pentru ca actul administrativ să decurgă 

în mod fluent, fara atribuiri de sarcini suplimentare altor compartimente. Pentru acest 

lucru, s-a initiat un program prin care s-a solicitat marirea organizarii existente, 

infiintarea de noi posturi si acoperirea acestora conform legii. 

In prezent, datorita cresterii numarului populatiei celor 2 localitati, Giroc si 

Chisoda, a solicitarilor masive venite din partea cetatenilor care investesc atat in 

domeniul economic cat si al constructiilur civile, a necesitatilor obiective ridicate de 

o anumita problematica a societatii, a reducerii birocratiei din administratia proprie, a 

scurtarii timpului de asteptare la ghisee si a respectarii termenului de eliberare a 

anumitor acte solicitate, pentru a asigura respectarea ordinii si linistii publice, pentru 

a preveni si interveni in timp optim in situatii de urgenţă, se impune regandirea 

organizarii existente, reorganizarea serviciului public pentru situatii de urgent, dar si 

aprobarea unui plan strategic care sa cuprinda intreg perimetrul locuibil al comunei. 
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In toata aceasta perioada, prin strategia de formare profesionala propusa de 

catre managerul principal s-a urmarit indeplinirea acestor aspecte si anume:  

1) îndeplinirea competentei profesionale 

2) competenta etica  

Consider ca functie de sectorul unde-si desfasoara activitatea, aceste 2 

deziterate se pot alipi celor 3 activitati profesionale de baza caracteristice activitatii 

administrative locale: economica, juridica si psiho-sociologica.  

Pentru acest raport as dezvolta in mod special o idee care, din pacate, nu prea 

este agreata in unele institutii, si anume: caracterul dinamic si maiestria profesionala. 

Dupa 12 ani de activitate in domeniul administratiei publice locale pot spune 

ca aceste 2 caracteristici ar trebui sa fie componente intermediare intre celelalte de 

baza, legand activitatea de zi cu zi ca profesie, de activitatea de zi cu zi ca o 

satisfactie profesionala. 

Reusita in acest caz fiind singura deoarece rezultatele obtinute sunt specifice 

fiecarui angajat, urmarind prin aceasta atingerea unui nivel maxim de pregatire si 

eficienta la locul de munca. 

In anul ce s-a incheiat, solicitarile venite din partea cetatenilor au fost maxime, 

iar abordarea problemelor din anumite puncte de vedere a fost diferita, ceea ce a pus 

la lucru in mod foarte serios pe toti aceia care se aflau in contact direct cu cetateanul. 

La fel ca in anul 2006, in anul 2007 la compartimentul urbanism au fost 

inaintate cele mai multe cereri privind eliberarea Certificatelor de urbanism, 

Autorizatiilor de constructie sau a altor acte, in aceeasi componenta, adica de unul 

singur, arhitectul-sef a trebuit  sa rezolve toate aceste cereri. 

Compartimentul contabil, urmare modificarii organigramei, s-a întarit cu un 

specialist, dar si asa greutatea, dar si responsabilitatea maxima a cazut pe umerii 

actualilor angajati. Drumurile frecvente la Trezoreria Municipiului Timisoara, in 

vederea depunerii actelor de decontare, proasta organizare a acestui serviciu al 

Trezoreriei, pe langa o legislatie cu mai multe lipsuri in acest sens ingreuneaza la 

maxim aceaste activitati curente de maxima responsabilitate. 

S-a remarcat pe tot parcursul anului: serviciul de venituri, starea civila si 

asistenta sociala. 

Ca o remarca speciala, activitatea juridica fiind coordonata de catre secretarul 

comunei si reprezentata in instanta  de catre consilierul juridic a obtinut rezultate de-a 

dreptul spectaculoase, gasindu-se solutii, atat de pregatire a actului juridic cat si de 

sustinere si de prezentare a  acestora in fata instantei.       

 

CAP. I  Starea economică 

 

Veniturile proprii la bugetul local 
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Sigur, cel mai important capitol, despre care orice raport trebuie sa aibă date cât 

mai exacte, este acela al veniturilor la bugetul local, al politicii fiscale în raport cu 

celelalte politici economico-sociale, de administrare a acestor venituri potrivit legii 

şi, nu în ultimul rând, de strategia elaborată privind cheltuirea acestora. 

Potrivit programului de reglementare şi sinteză prin care se asigură elaborarea 

cadrului normativ privind realizarea obiectivelor strategice ale comunităţii, la acest 

capitol, de un an de zile, trebuie să amintim şi de contactarea şi administrarea datoriei 

publice, alături de asigurarea unei evidenţe centralizate a ceea ce reprezintă cadrul 

legal în domeniul activităţii contabile.  

Aplicarea unitară a prevederilor legislaţiei privind impozitele, taxele şi alte 

venituri bugetare în exercitarea prerogativelor stabilite de lege, înseamnă aplicarea 

unui tratament echitabil tuturor contribuabililor, sau acordarea de facilităţi acelora 

care, prin acţiuni proprii, produc efecte pozitive în comunitate, participă la viaţa 

comunităţii, la îmbunătăţirea ei, la întreţinerea şi înfrumuseţarea domeniului public, 

schimbând în bine înfăţişarea habitatului comun. 

Datorită unor proiecte viabile, însoţite de studii de fezabilitate bine întocmite, s-

au putut pune în aplicare o serie de investiţii atât în infrastructura celor 2 localităţi, 

Giroc şi Chişoda, cât şi în instituţiile care aparţin administrativ de Consiliul Local, 

mare parte din cheltuieli referindu-se la acordarea de anumite facilităţi mai multor 

categorii sociale din comuna noastră. 

S-a urmărit în permanenţă atragerea investiţiilor cu capital privat din ţară şi din 

străinătate, obţinându-se venituri nesperate la bugetul local, buget care a permis 

implementarea obiectivelor de dezvoltare locală. Construirea pe teritoriul 

administrativ al comunei noastre a hypermarketurilor Real şi Praktiker constituie un 

exemplu evident, acestea aducând la bugetul local un venit anual de peste 1 milion de 

euro. 

Structura bugetului anului 2007 a permis începerea şi derularea a 2 proiecte 

grandioase: asfaltarea drumurilor comunale în totalitate, pe o lungime de aproximativ 

33 km, şi construirea celor 2 săli de sport la şcolile generale din Giroc şi Chişoda. 

Dezvoltarea proiectului de alimentare cu apă a celor două localităţi în mai multe 

etape, astfel încât în prezent putem afirma că am acoperit în proporţie de 97% fiecare 

stradă, chiar stradă nou creată, dar şi a reţelelor de canalizare. Toate acestea pot fi 

considerate adevărate împliniri. 

În anul 2007, sumele obţinute la bugetul local au fost următoarele: 

 Impozite şi taxe de la populaţie – 346.370 

 Impozite şi taxe de la persoane juridice – 3.506.372 

 Venituri din concesiuni şi închirieri – 554.221 

 Venituri din vânzarea bunurilor private – 1.716.764 

 Alte venituri – 1.346.589 

 Cote din impozitul pe venit – 3.416.449 

 Sume alocate de la Consiliul Judeţean pentru echilibrare – 316.873 

 Sume defalcate din TVA – 1.028.479 

 Sume provenite din amenzi – 52.746 

 Impozit pe valoarea din transferarea proprietăţii – 1.358.677 
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TOTAL VENITURI: 13.643.540 

Faţă de cele 8.698.607 propuse la începutul anului 2007, s-a produs o creştere 

de 56,85%, adică 13.643.540, în total. 

În fapt, obţinerea unor astfel de venituri a permis realizarea mai multor proiecte, 

lucrări, achiziţii de maşini şi utilaje, autobuze. Proiectele se referă în special la 

lucrările ce s-au încheiat sau se derulează şi în 2008, extinderi de reţea de apă – 

canal, dar şi la implementarea unor programe structurale europene. 

Structura cheltuielilor arată astfel: 

 Cheltuieli cu plata salariaţilor angajaţi (inclusiv cadre didactice) – 2.195.077 

lei 

 Cheltuieli curente (iluminat, încălzire, telefonie, rechizite, materiale curăţenie, 

alte materiale, combustibil şi diferite prestări servicii) – 2.755.223 lei 

 Achiziţionare autoturism Dacia Logan pentru deservirea Poliţiei Comunitare 

Giroc – 44.045 lei 

 Extinderea Şcolii Chişoda – 289.837 lei 

 Avans pentru începerea lucrărilor la sălile de sport – 1.116.180 lei 

 La capitolul cultură – pentru cele două monumente ale eroilor căzuţi în cel de-

al doilea război mondial – 157.500 lei 

 Execuţie casă paznic, cimitir Giroc – 251.225 lei 

 Execuţie casă paznic, cimitir Chişoda – 201.983 lei 

 Avans execuţie capelă cimitir Giroc – 115.000 lei 

 La serviciul de dezvoltare publică 

– extindere reţele apă – 1.779.101 lei 

– branşamente reţea apă – 754.755 lei 

– extindere reţele canalizare şi colectoare de racord – 967.834 lei 

 achiziţionare utilaj întreţinut, desfundat şi curăţat canale, tip WOMĂ – 

106.000 lei 

 achiziţionare maşină spălat, aspirat şi curăţat şosele – 80.000 lei 

 achiziţionare autospecială pentru stins incendii – 39.000 lei 

 achiziţionare autocar – 162.672 lei 

 achiziţionare trei autobuze de transport urban – 104.598 lei (total) 

 cheltuieli cu diferite programe, proiecte şi strategii: 

- proiect încălzire pardoseală la Biserica Ortodoxă Chişoda – 4.400 lei 

- proiect săli de sport Giroc şi Chişoda – 110.075 lei 

- proiect extindere şcoala Chişoda – 15.518 lei 

- proiect extindere grădiniţa Giroc – 9.820 lei 

- proiect case paznici pentru cele două cimitire – 19.804 lei 

- proiect capele cimitire Giroc şi Chişoda – 30.216 lei 

- strategia de dezvoltare a comunei Giroc – 18.000 lei 

- proiecte branşament apă (etapa I, II, III) – 99.960 lei 

- studiu de fezabilitate pentru branşamentul la canalizare – 4.522 lei 

- studiu de fezabilitate pentru extinderea reţelei de apă – 5.236 lei  

- subvenţii transport 2007 – 365.837 lei 

- extindere Grădiniţă Giroc – 411.548 lei 

- proiect ansamblu sportiv Chişoda – 22.866 lei 
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- betonare curte SC. Giroceana SRL – 266.153 lei 

- ajutoare sociale încălzire – 135.833 lei 

- din capitalul împrumutului bancar s-a cheltuit suma de 12.083.265 lei. 

Celelalte cheltuieli sunt contabilizate la alte capitole şi constituie procente de 

transferare în bănci, la schimbul valutar, subvenţii transport în comun, etc. 

 

CONCLUZII privind starea economică 

 

Funcţia de evaluare şi control asupra veniturilor la bugetul local o putem defini 

ca un ansamblu al proceselor prin care performanţele noastre sunt măsurabile şi 

comparabile cu obiectivele realizate la standardele europene, stabilite iniţial, la 

începutul anului 2007. 

Am luat în considerare şi am analizat profound toate neajunsurile anilor 

precedenţi în vederea eliminării posibilelor deficienţe ale anului ce tocmai s-a 

încheiat. 

Alături de funcţia de evaluare, cea managerială a oferit posibilitatea măsurării 

şi corectării performanţelor înregistrate la nivelul anului anterior , în scopul asigurării 

îndeplinirii programelor propuse. Am considerat, împreună cu aparatul de 

specialitate, că funcţia de control reprezintă reversul planificării , mergând în detaliu 

la nivelul fiecărui capitol. Beneficiind de un personal cu o înaltă calificare, conştient 

de responsabilităţile sale, s-au putut evita abaterile de la disciplina financiară, astfel, 

nefiind nevoie să se ia măsuri corective. Nu a fost nicio situaţie în care să trebuiască 

să se refacă proiecte sau să se modifice obiective, decât în sensul de a obţine 

performanţe mai mari, aplicându-se tehnici moderne, îmbunătăţite. În acelaşi timp au 

fost alese soluţii alternative în scopul soluţionării unor probleme ce au apărut ca 

urmare a schimbărilor pe plan legislativ.  

Având în vedere că anul 2007 a însemnat un an cu realizări deosebite, un an ce 

va deveni de referinţă în istoria comunităţii noastre, pot afirma cu certitudine că o 

creştere cu peste 50% a bugetului propus pentru acest an înseanmnă foarte mult 

pentru o comunitate obişnuită cu situaţii prospere cantitative şi calitative. 

Eficienţa funcţiei de management public a fost dovedită cu o mare exactitate, 

cu această ocazie şi a fost prezentă în toate domeniile. Nu a fost constatată nici o 

variaţie a procesului de management în timp, decât crescândă, atât în ansamblul său 

cât şi la nivelul funcţiilor componente şi la nivelul tuturor compartimentelor 

funcţionale din cadrul primăriei. 

Veniturile bugetare ale anului 2007, an de referinţă cum am mai spus, sunt 

greu de atins într-o economie de piaţă care se află într-o permanentă tranziţie, cu o 

legislaţie incompletă şi uneori inexistentă, iar alteori opozabilă dorinţelor de a realiza 

anumite obiective. De aceea îmi exprim încrederea indubitabilă în personalul cu care 

s-a putut realiza această performanţă, în calitatea muncii colective şi profesioniste, 

care, cu eforturi deosebite pentru stabilirea standardelor europene, a reuşit să creeze, 

în scurt timp, o societate pretenţioasă.  Dar, am mai reuşit ceva foarte important prin 

tenacitatea de care dăm dovadă, anume să reducem numărul celor sceptici şi să 

dovedim prin faptele noastre ceea ce unii nici măcar nu au putut visa în anumite 

etape ale vieţii lor. 
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Inteligenţa Consiliului în luarea unor decizii majore privind implementarea 

unor proiecte cu rezonanţă este la fel un rod al muncii collective, al dezbrăcării 

hainelor politice şi a unirii în gând şi faptă, pentru interesul cetăţenilor care au avut 

încredere în capacitatea lor de decizie. Vom începe anul 2008 cu alte sume la fel de 

importante, a căror destinaţie trebuie să o stabilim în acelaşi mod competent dar şi 

transparent, spre binele întregii comunităţi. 

 

Cap. II - AGRICULTURA 

 

În România, un rol preponderant în dezvoltarea localităţilor rurale îl deţine 

agricultura. Agricultura, ca spaţiu rural a încetat de mult să fie o exclusivitate sau o 

totalitate în comuna noastră, aceasta fiind înlocuită tot mai pregnant de industrie, 

prestări de servicii sau alte îndeletniciri care mai de care mai profitabile şi mai uşor 

de practicat. 

Pornind de la un proverb românesc “din nimic, nimic răsare” aş vrea să 

analizez în câteva fraze ce s-a întâmplat cu agricultura noastră locală, vis-à-vis de 

dorinţa noastră de a păstra tradiţiile agricole. Viteza de dezvoltare a localităţilor 

noastre în direcţie urbanizării a atras foarte mulţi întreprinzători, mai întâi în 

domeniul imobiliar şi mai apoi a adevăraţilor investitori care deopotrivă au lăsat o 

amprentă greu de înlăturat asupra îndeletnicirilor tradiţionale, acestea fiind prezente 

în foarte puţine cazuri. Nu mai putem vorbi de moştenirile lăsate de perioada 

comunistă, nu mai putem vorbi nici de culturile repetate pe acelaşi loc ce au condus 

la sărăcirea terenului, nu mai putem vorbi nici de lipsa de utilaje agricole şi 

tehnologii avansate, ci doar de lipsa de preocupare în acest domeniu. Pe de o parte, 

foarte multe terenuri au intrat în circuitul civil, fiind vândute în decursul anilor pentru 

afaceri imobiliare sau pentru adevărate investiţţii ridicându-se astfel întregi cartiere, 

dar mai ales hale industriale, magazine etc. 

Deşi programele structurale, care iată bat la uşă, pot asigura o mare parte din 

bugetul unui proiect de investiţie pentru cetăţenii care ar dori să investească în 

această direcţie nu există soluţii pentru acoperirea părţii bugetare decât printr-un 

împrumut bancar.  

Variabilitatea parităţii leu – monedă UE ar putea conduce în final la neputinţa 

realizării obiectivelor propuse şi poate chiar la un colaps financiar din partea 

iniţiatorului. De aceea cetăţenii care nu au fost agricultori dintotdeauna preferă să nu 

rişte într-o astfel de afacere şi aleg calea cea mai scurtă şi anume aceea de 

valorificare imediată a terenurilor deţinute prin vânzare directă. 

Şi în anul trecut şi în anul acesta afirm că agricultura a devenit competitivă în 

“plan imobiliar”. Mai în glumă, mai în serios, tote strădaniile de a face agricultura 

perfomantă rămân la nivelul unei lupte cu un sistem greu de învins.  

Comisia locală pentru stabilirea dreptului de proprietate a obţinut un succes 

deosebit în anul care s-a încheiat prin realizarea transferului de proprietate asupra 

unor suprafeţe de 131,76 ha şi a pus-o la dispoziţia celor care au fost validaţi pentru 

reconstituirea dreptului de proprietate. 
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Din păcate această suprafaţă nu este îndestulătoare, Comisia locală rămânând 

în continuare descoperită la acest capitol, neputând finalize o mare parte din 

retrocedări.  

Într-o analiză a situaţiei terenurilor agricole din comuna Giroc, cu cele două 

localităţi Giroc şi Chişoda, situaţia se prezintă astfel: 

        din totalul extravilanului pe comuna Giroc de 3044,32 ha: 

-  suprafaţa de 2163,25 ha  aparţine localităţii Giroc  

-  suprafaţa de 881,07 ha, aparţine localităţii Chişoda. 

 pentru aplicarea Legii 1/2000 este necesar o suprafaţă de 576,63 ha .  

 pentru aplicarea Legii 247/2005 este necesar o suprafaţă de 277,87 ha. 

Din necesarul de 854,50 ha  pentru punerea în posesie a beneficiarilor  legilor 

fondului funciar s-a primit: 

            - suprafaţă de 100 ha de la A.D.S. în cursul anului 2003. 

       - suprafaţa de 201,67 ha de la A.D.S. în cursul anului 2005.  

   - suprafaţa de 131,76 ha de la Ministerul Aparării în cursul anului 2007.  

Deficitul de teren pentru aplicarea legilor fondului funciar este, în 

present, de 433,43 ha. 

 

Numărul gospodăriilor populaţiei din comuna Giroc  : 

 localitatea Giroc are 1720 gospodării. 

 localitatea Chişoda are 968 gospodării. 

În total numărul gospodăriilor se ridică la 2688 în  care convieţuiesc peste 

7500 de persoane şi alte aproximativ 1500 cu rezidenţă. 

Structura efectivelor de animale este următoarea:  

 bovine – 420 capete;  

 ovine – 6300 capete; 

 caprine – 36 capete; 

 cabaline – 80 capete; 

 măgari – 3 capete; 

 păsări – 15.800 capete;  

 familii albine – 80 stupi. 

Tot ca o activitate a serviciului agricol din cadrul Primăriei trebuie să 

menţionez faptul că în anul 2007 s-au eliberat un număr de 92 certificate de 

producător.  

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUZII 

Nu cred în schimbarea situaţiei agricole prezentate în acest capitol peste 

noapte. Din experienţa proprie, dar şi din studiile privind dezvoltarea metropolitană 
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rezultă clar intenţia de migrare a investiţiilor majore la sud de municipiul Timişoara, 

tocmai peste localităţile Giroc şi Chişoda. Poate nu ar fi bine ca îndeletnicirile 

milenare să fie înlăturate definitiv şi irevocabil de urbanizare. Dar, din păcate, aşa 

cum stau lucrurile la ora actuală, asta rezultă. Cu siguranţă nu dintr-o dată, dar în nici 

un caz nu într-un timp foarte îndelungat, locuitorii satelor noastre vor ajunge să îşi 

dorească să poată face pe spaţiu cât de mic “exerciţii de grădinărit”.  

Agricultura se va practica atât în sectorul vegetal cât şi animal pe supreţe 

agricole foarte mari (mii de ha), sau în ferme cu sute de animale, complet 

automatizate cu intervenţia omului sporadic, în majoritatea localităţilor animalele 

aflându-se în totală stabulaţie. Odată intraţi în UE, principalele noastre probleme vor 

fi acelea de a ne adapta sistemului deja experimentat în celelalte ţări europene unde 

nu există nici măcar ca hobby, agricultură pe suprafeţe restrânse sau îndeletniciri de 

creşetere a animalelor pentru consum propriu. 

Odată ajuns, şomajul, la cota O  (şi asta se va produce cât de curând) cele 

câteva zeci de familii care astăzi se mai ocupă sau mai trăiesc exclusiv din 

agricultură, vor căuta să acceadă în zonele industriale sau de prestări de servicii mult 

mai comode, fără risc în condiţii absolute normale de lucru. Efervescenţa unor 

împătimiţi ai muncilor agricole a fost pregnantă imediat după anul 1989, atunci, când 

mai mult de dragul amintirilor din perioada interbelică au abandonat, uneori de voie 

alteori siliţi de dispariţia sectoarelor industriale, locurile de muncă şi încercau o 

timidă reconversie profesională în tainele agriculturii. 

 Sigur, Europa nu ne va lăsa sa continuăm în acest mod, o agricultură după 

ureche, după părerile “specialiştilor” deveniţi peste noapte pentru că acest lucru va 

dăuna individului cât şi viitorului ţării care va trebui să aibe o orientare europeană 

după principii şi progresul avansat şi verificat. 

Tot ceea ce am expus în concluzii nu este obligatoriu să se întâmple peste 

noapte, dar cu siguranţă aceea dimineaţă în care ne vom trezi cu cartiere întregi 

rezidenţiale, hale industriale şi zgomot uzinal nu va întârzia. Alta este însă situaţia 

unor localităţi îndepărtate de marile oraşe, puţin urbanizate, în special în zonele 

colinare unde şi în ţările europene îndeletnicirile agricole s-au profilat spre o 

agricultură ecologistă şi spre agroturism. 

În viitorii patru ani voi crea un sistem de informare continuă privind stadiul de 

dezvoltare şi de evoluţie a comunei noastre înspre oraş, cu avantajele şi dazavantajele 

ei, asigurându-i pe cetăţenii pe care-i voi reprezenta, de pricepere, transparenţă şi 

măsuri menite să conducă la o transformare lentă, fără pierderi ci doar în câştig. De 

astfel, acest proces a început cu câţiva ani în urmă, nu a ajuns la apogeu şi va fi 

deosebit de benefic din punct de vedere material pentru acei ce vor şti să-şi valorifice 

la timp şansele transformării. 

 

 

CAP. III - SERVICII PUBLICE 

 

Serviciile publice locale au căpătat după anul 1990 o importanţă deosebită fiind 

direct legate de transferul de responsabilităţi ce revin unităţii administrativ – 

teritoriale. Definirea separării puterilor în stat se poate aplica şi asupra  acestor 
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servicii până la veriga nedestructibilă care este Consiliul Local şi care dezbate, 

aprobă şi verifică aplicarea procedurilor de acţiune în vederea funcţionării fiecărui 

serviciu în parte, în condiţiile legii. 

 Promovarea şi dezvoltarea acestor servicii a avut loc prioritar întotdeauna în 

ceea ce priveşte Consiliul Local, ele fiind create în folosul comunităţii, fie ele de 

intervenţie sau de prestări de servicii, legate de transportul de persoane, distribuirea 

apei potabile, colectarea apei menajere, etc. 

 În modul acesta s-a abordat curajos şi s-au obţinut chiar rezultate pozitive din 

prima lună, efectul „facilitatorului comunitar” dovedind astfel că  societatea S.C. 

Giroceana S.R.L. este condusă cu abilitate managerială şi răspundere. Nu pot să trec 

cu vederea câteva fapte demne de remarcat, la care a participat direct managerul 

acestei societăţi, unele dintre ele fiind hotărâri ale Consiliului Local aprobate în 

vederea asigurării şi dezvoltării serviciilor de transport în comună şi anume: 

- achiziţionarea celor 3 autobuze de urban; 

- achiziţionarea unui autocar; 

- achiziţionarea celor 3 utilaje speciale: unul de stins incendii, unul de 

întreţinere, desfundare şi vidanjare a reţelei de canalizare tip womă şi unul 

având destinaţia de periat, aspirat şi spălat şosele. 

Toate aceste utilaje au fost aduse cu eforturi ieşite  din comun dintr-o ţară vest-

europeană, unele drumuri de întoarcere pe aceste autospeciale durând peste 60 de 

ore.  Această abnegaţie faţă  de societatea comercială la care Consiliul Local este 

acţionar unic relevă faptul că valorificarea potenţialului managerial, dar şi 

administrarea cu privire la serviciile publice se află  pe mâini bune, reuşind să 

învingă tot felul de piedici nejustificate, răuvoitoare aduse sub o mască a 

inconştienţei, dar de fapt cu ţintă precisă: comuna Giroc să nu mai aibă o astfel de 

societate care merge „ca pe roate”. Ne confruntăm cu piedici, uneori legislative, 

alteori birocratice din partea Consiliului Local a Municipiului Timişoara, alteori cu 

acţiuni dirijate spre o modalitate  nouă de a organiza serviciile publice în mod 

centralizat de către Consiliul Judeţean, toate aceste „iniţiative” fiind motivate că sunt 

în sprijinul comunei noastre, că se absorb mai uşor sume din proiecte structurale, etc. 

 Toate aceste afirmaţii sunt un fals grosolan pentru că atât eu, cât şi majoritatea 

celor ce locuiesc în Giroc şi Chişoda cunoaştem atribuţiile şi aportul unor societăţi 

similare de care cu greu ne-am dezlipit prin 1999. 

 Statutul societăţii Giroceana permite la ora actuală abordarea unor concepte 

noi de aplicare a serviciilor practicate către populaţie pentru că există dotarea 

corespunzătoare, personal calificat şi a câştigat încrederea consumatorilor acestor 

servicii. 

 Odată cu darea în folosinţă a noului sediu, dotarea corespunzătoare atât din 

punct de vedere administrativ, cât şi tehnic şi creşterea  gradului de pregătire a 

angajaţilor societăţii a permis folosirea unor proceduri în conformitate cu legislaţia în 

vigoare. 

 Dacă până acum un an principala activitate, care  de fapt este şi cea de bază – 

transportul de călători, a dat  cea mai multă bătaie de cap, de la data când a preluat 

serviciul de exploatare şi  întreţinere a reţelei de apă şi canal, angajaţii acestei 
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societăţi  au adăugat preocupării zilnice grijile pentru buna  funcţionare a acestora. 

Astfel de la serviciile de transport călători s-au înregistrat următoarele date: 

- nr. de călători înregistraţi în 2007 – 178.886, dintre care 171.199 cu bilete, iar 

7.687 cu abonamente de diferite valori . 

Dacă vorbim despre întreţinerea şi exploatarea reţelelor de apă şi canal urmare 

a dotării societăţii cu un utilaj special tip Womă, societatea este pregătită să facă faţă 

la orice fel de intervenţii ce pot apare. 

Urmare a activităţii desfăşurate în cadrul prestărilor de servicii către populaţie, 

de apă şi canal, în prezent în evidenţa societăţii figurează un număr de: 

- 800 de abonaţi la reţeaua de canalizare a comunei; 

- 100 de abonaţi de la care se încasează deja taxe şi încă 779 ce se vor încasa 

începând din 2008. 

Pot afirma cu certitudine că numărul de consumatori de apă potabilă se va 

dubla, iar a celor ce urmează să se racordeze la reţeaua de canalizare va creşte în 

procent de 5-10 %. 

 În concluzie, analiza privind activităţii desfăşurate de  S.C. Giroceana S.R.L. 

este deosebit de punctuală, dar în acelaşi timp şi exigentă şi este menită în primul 

rând să conducă la îmbunătăţirea în ansamblu a tuturor acţiunilor întreprinse mai ales 

că numărul de persoane cu calificare în domeniu care sunt angajate aici este destul de 

mic. Este adevărat că sunt neajunsuri, dar cele mai multe sunt legate de 

disfuncţionalităţi ale aparatelor tehnice (pompe, tablouri de comandă) şi nu de 

priceperea intervenienţilor. 

 O dată cu înlăturarea acestor situaţii am siguranţa  că întreaga activitate, per 

ansamblu vorbind, o putem caracteriza la cote maxime.  

 Aduc încă o dată mulţumiri Consiliului Local pentru aprobarea înfiinţării 

acestei societăţi, a statutului, a achiziţionării de utilaje pentru deservire încheind cu 

convingerea că având în continuare un sprijin consistent din partea onoraţilor 

consilieri, această societate care a devenit de referinţă nu numai în judeţul nostru, va 

fi o siguranţă pentru cetăţenii care apelează la serviciile ei. Dacă ne gândim că în 

mod repetitiv se transportă aproape 200.000 de călători, şi că se află în relaţie directă 

cu consumatorii de apă şi de alte servicii, totalizând acestea, vedem că avem o 

deservire de peste 230.000 de persoane anual.  

Nu putem să nu facem o menţiune specială pentru activitatea S.V.S.U.  pe anul 

2007 şi să nu scoatem în evidenţă faptul că pe acest an  care s-a încheiat membrii 

acestei formaţii au câştigat Titlu de Campioni Naţionali, spre bucuria tuturor 

locuitorilor comunei noastre. 

Putem vorbi aici de profesionalism, dăruire, disciplină, răbdare, tenacitate, dar 

mai ales de tinereţe şi de dorinţa de a învinge. Dacă cu câţiva ani în urmă mergeam 

ca şi simpli spectatori la acest concurs judeţean, astăzi suntem favoriţii spectatorilor 

şi a celor care cu dăruire şi abnegaţie iubesc aceste competiţii, unii foşti participanţi 

la asemenea concursuri. 

În anul 2006 locul II pe ţară a conferit serviciului Titlul de Vicecampioni 

Naţionali. A fost şi atunci o mare realizare, dar nu a mulţumit pe deplin echipa plină 

de energie care avea un singur gând, să devină campioni. 
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Se cuvine a arăta încă de la începutul acestei analize referitoare la activitatea 

serviciului, din nou, înţelegerea care a fost găsită la Consiliul Local care a acordat 

sume atât pentru buna desfăşurare a activităţii de pregătire şi participare, cât şi sume  

pentru premierea celor care au fost încununaţi de atâta succes. 

Cu siguranţă fără aceste sume repartizate de la Bugetul local toate activităţile 

enumerate mai sus nu ar fi avut un asemenea rezultat pozitiv şi de invidiat pentru mii 

de comune din ţară. Pentru a înţelege exact reacţiile perdanţilor ar fi trebuit măcar o 

dată să se vadă un asemenea concurs. 

Multitudinea cupelor obţinute, a diplomelor şi a medaliilor, precum şi a 

plachetelor au umplut vitrinele cu trofee şi au adus bucurie în sufletele iubitorilor de 

competiţii şi a celor care  direct sau indirect au participat la buna desfăşurarea a 

acestor concursuri. 

Evidenţiez în acest moment întreaga echipă participantă şi pe cei care i-au 

ajutat să ajungă la o asemenea performanţă, cu o menţiune îndrăzneaţă că în acest 

moment echipa S.V.S.U. poate prezenta două formaţii de luptă la fel de competitive. 

Dacă în urmă cu 12 ani, într-o şedinţă de Consiliu Local cu 2 sau 3 puncte la 

ordinea de zi, am solicitat constituirea unei noi remize şi repararea autospecialeli de 

luptă, scepticismul de la vremea respectivă se vedea pe chipul tuturor participanţilor. 

Şi iată, echipa de intervenţie a comunei Giroc are un Titlu de Vicecampion Naţional 

şi unul  de Campion Naţional şi cu siguranţă va mai dobândi 2 sau chiar 3 titluri de 

Campioni Naţionali, reluând seria de rezultate pozitive obţinute cu zeci de ani în 

urmă.  

Se cuvine să aducem mulţumiri tuturor deopotrivă şi acelora care nu mai sunt 

printre noi pentru că au avut o bună inspiraţie la o vreme când  asemenea concursuri 

erau obligatorii, ca şi participările. 

De curând S.V.S.U. a fost dotat cu o autospecială de producţie germană de 

stins incendii dotată cu tot ceea ce este necesar, rapidă şi care poate face faţă oricăror 

situaţii de luptă cu focul. 

Onorat consiliu, consider că acest utilaj constituie, la rândul său, un cadou 

oferit minunaţilor noştri campioni. 

 

CONCLUZII 

 

Aş putea spune cu o reală mândrie următorul lucru: „iată cum se scrie filă după 

filă istoria comunei noastre, o istorie marcată de demnitate, de performanţe sportive, 

marcată de profesionalism şi de un management administrativ de mare clasă, de 

respect şi dăruire.”  

 

 

 

CAP. IV. - STAREA SOCIALĂ 

 

Trăim într-o societate aflată în continuă mişcare, în care valorile şi priorităţile se 

schimbă rapid, în care ritmul de asimilare a noilor informaţii este în continuă 
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creştere. O dată cu preluarea componentelor europene ale unei societăţi civilizate am 

preluat şi sistemul de protecţie socială.  

 Pentru românul aflat încă în urcare pe treptele abrupte ale tranziţiei sistemul 

social abia acum, la mulţi ani de la câştigarea mult doritei libertăţii, începe să prindă 

contur. Abia acum învăţăm că avem datoria de a îi ajuta pe cei aflaţi în nevoie, de a îi 

ajuta pe cei care nu găsesc drumul cel bun în viaţă, de a proteja pe cei care nu au nici 

o vină pentru situaţia în care se află şi cel mai important de a nu îi judeca pe cei care , 

cu greu, au cerut ajutor unui sistem care acum face primii lui paşi într-o lume ce se 

dezvoltă din mers !   

 Având în vedere faptul că Primăria Comunei Giroc din anul 2007 face eforturi 

considerabile pentru dezvoltarea rapidă a unui serviciu social funcţional, putem 

supune că printre realizările anului trecut se numără acţiuni ce au avut un real succes.  

 La baza funcţionării corecte a serviciului social stau legile care reglementează 

şi legalizează acţiunile venite în sprijinul comunităţii locale. Printre aceste legi 

enumerăm : 

-Legea 416/2001 privind venitul minim garantat ; 

- Hotărârea de Guvern nr. 1010/2006 privind normele de aplicare a L 416/2001; 

- Legea 17/2000 privind asistenţa persoanelor vârstnice ; 

- Legea 61/1993 privind dosarele pentru alocaţiile de stat ; 

- O.M.S.F. 402/2001 privind distribuţia laptelui praf; 

-  Legea 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului; 

- Legea nr. 18/1900 pentru rectificarea Convenţiei cu privire la drepturile copilului ; 

- Legea nr. 47/2006 privind sistemului naţional de asistenţă socială; 

- Legea nr. 466/2004 privind statutul asistentului social ; 

- Legea 217/2003 privind prevenirea şi combaterea violenţei domestice. 

 

 Plecând de la prevederile legilor mai sus menţionate serviciul social a 

înregistrat şi rezolvat mai multe cereri înregistrate, după cum urmează : 

 Au fost înregistrate 4 cereri pentru acordarea ajutorului social conform 

Legii 416/2001 care au fost soluţionate pozitiv ; 

 Au fost suspendate şi apoi scoase din plată 3 dosare de ajutor social, 

motivul fiind lipsa adeverinţelor de la Forţele de Muncă Timiş şi Finanţele 

Publice Timiş; 

 La finele anului 2007 se aflau în plată 20 de dosare de ajutor social ; 

 Pentru ajutorul de încălzire a locuinţei cu gaze naturale, lemne, cărbuni sau 

combustibili petrolieri au fost preluate un număr de 559 cereri şi au fost 

aprobate 558 dintre aceste, o singură cerere fiind respinsă. 

 Un număr de 46 de dosare pentru indemnizaţia de naştere au fost preluate şi 

puse în plată ; 

 Pentru copiii cu vârsta de la 0 la 1 an au fost aduse un număr de 457 cutii de 

lapte praf de la Direcţia de Sănătate Publică Timiş. 

Conform Legii 17/2000 privind asistenţa socială, pentru persoanele vârstnice, în anul 

2007, au fost înregistrate cereri pentru însoţirea în faţa unui notar public a 12 

persoane.  
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De asemenea, la Primăria comunei Giroc au fost angajaţi un număr de 17  asistenţi 

personali iar 23 asistenţi personali sunt cu indemnizaţii de însoţitor care se ocupă de 

îngrijirea persoanelor cu handicap de gradul I. Aceste angajări s-au făcut în baza 

O.U.G. 102/1999 modificată şi aprobată prin Legea 519/2002, indemnizaţiile fiind 

acordate conform L.19/2002. 

Conform Legii 61/1993 la serviciul de asistenţă socială s-au înregistrat cereri pentru 

întocmirea a 54 dosare alocaţii de Stat pentru copii.  

Conform OUG 105/2003 şi a NM nr. 1539/2003, privind alocaţia familială 

complementară şi alocaţia de susţinere pentru familia monoparentală s-au înregistrat: 

19 de dosare pentru alocaţia familială complementară;  

10 dosare pentru alocaţia  familială monoparentală; 

au fost efectuate 268 anchete sociale; 

au fost efectuate 225 anchete sociale în baza Legii nr. 15/2003 

pe parcursul anului au fost monitorizaţi 9 copii care se află în plasament 

familial; 

 Conform L.148/2005, privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului 

s-au întocmit 38 dosare . 

 Conform Legii nr.482/2006, privind acordarea de trusouri pentru nou-născuţi, 

s-au înregistrat un număr de 39 dosare. 

 Conform Legii 396/2006, privind acordarea sprijinului financiar la constituirea 

familiei s-au înregistrat un număr de 35 dosare. 

Alte demersuri ale serviciului social care au venit în sprijinul comunităţii 

locale sunt cele de consiliere. Au fost consiliate familii care se aflau în mijlocul 

separării legale şi de stabilire a custodiei minorului ( au fost consiliaţi atât părinţii cât 

şi minorul ). O altă categorie de familii care au beneficiat serviciului social pentru 

consiliere şi asistenţă au fost aparţinătorii unei persoane beneficiare de ajutor social, 

cunoscut cu probleme psihice, care a fost internat în regim de urgenţă într-un spital 

de psihiatrie. 

 S-a încercat oferirea de asistenţă şi consiliere pentru persoanele care urmau să 

ispăşească o pedeapsă privativă de libertate precum şi pentru familiile acestora. Un 

important efort a fost depus şi pentru consilierea  şi asistenţa unei minore care 

declarase un viol şi care în timp a fost dovedit ca fiind total neadevărat ( în acest caz 

a fost consiliată atât minora cât şi familia acesteia ). 

 Au fost depuse eforturi pentru ca toate persoanele, indiferent de vârstă, care nu 

au acte de stare civilă ( minori şi adulţi fără certificate de naştere sau cărţi de 

identitate ) să le poată obţină şi pentru a intra în legalitate. Pentru acest lucru au fost 

asistate şi consiliate în demersurile de procurare a actelor necesare, dar şi 

intermediată relaţia dintre beneficiar şi instituţia care a elibera actul de stare civilă. 

Procentul de reuşită în toate cazurile asistate este de 80 %.  

 Un important capitol în munca asistentului social îl ocupă protecţia şi interesul 

superior al copilului. În acest sens au fost intreprinse demersuri intense de depistare a 

familiilor cu mulţi copii, venituri mici, stare materială precară, a copiilor aflaţi în 

situaţie de risc, de abandon şcolar, risc ridicat de abuz fizic, psihic, sexual. Pentru 

prevenirea neglijării şi abuzului a fost instituirea de măsuri speciale de protecţie 

pentru 5 minori ( instituirea măsurii de plasament în regim de urgenţă ). În 4 din 
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aceste cazuri măsura de plasament a fost instituită prin decăderea părinţilor din 

drepturile părinteşti, iar într-un singur caz părinţii au fost de acord cu instituirea 

măsurii. 

 La finele anului se aflau în desfăşurare încă două dosare pentru instituire de 

măsură de protecţie pentru încă 3 minori. Un dosar constă în obţinerea de plasament 

pentru un minor cu vârsta de 6 ani, cu probleme de sănătate ( retard, dilexic ), cu 

nevoi speciale şi atenţie îndelungată din partea unui psiholog şi a unui logoped ( 

nevoi care în familie nu se pot asigura. Acest dosar se soluţionează cu cordul 

părintelui. Al doilea dosar ( pentru doi minor de 10 şi respectiv 2 ani ) se 

soluţionează cu decăderea părintelui din drepturi şi cercetarea lui pentru neglijare şi 

rele tratamente aplicate minorului. 

 Au mai fost monitorizate familiile mono şi biparentale cu mai mult de 4 copii 

considerate cu risc mare de neglijare şi abandon. 

 Cu sprijinul Mitropoliei Banatului au fost aduse un număr de 1.000 plicuri de 

supe instant care au fost împărţite persoanelor alate în nevoie.     

 Fundaţia Serviciilor Sociale Bethany a donat Comunei Giroc un număr de 90 

pătuţuri pentru copiii cu vârste cuprinse de la 0 la 7 ani ( pătuţuri noi, cu saltea ) care 

au fost distribuite persoanelor cu venituri reduse şi cu copii. 

 Pentru copiii cu vârste cuprinse între 2 şi 14 ani au fost obţinute un număr de 

575 de cadouri cu sprijinul Fundaţiei Ece Homo. Aceste cadouri au fost aduse din 

Anglia şi făcute de copii englezi.  

 Prin hotărâre de a Consiliului Local Giroc au fost aprobate sumele necesare 

oferirii a 300 de pachete de Crăciun pentru persoanele singure cu venituri mici, 

familiilor cu muţi membrii, persoanelor cu dizabilităţi, asistenţilor personali. Aceste 

pachete au constat în : 1 kg făină, 1 kg orez, 1 kg zahăr, 1 kg portocale, 1 l ulei, 

saloane, 1 cozonac. Această campanie a fost de un real succes. 

 Deşi Comuna Giroc încă nu are servicii de tip rezidenţial în administrare ( deşi 

până la finalul anului 2008 se doreşte darea în funcţiune a unor astfel de servicii 

pentru persoanele vârstnice, copii cu probleme, femei abuzate ) se reuşeşte, prin 

depunerea de eforturi considerabile asistarea la domiciliu a unor persoane vârstnice, 

fără aparţinători,  cu venituri reduse. Pentru aceste persoane se asigură cantitatea de 

lemne necesară pentru sezonul rece, igienizarea locuinţei, asistenţă medicală. 

 Pentru familiile cu venituri reduse şi aflate în situaţie de criză au fost aduse pe 

lângă ajutorul de încălzire oferit conform Legii     şi maşini de lemne pentru a 

acoperii nevoile pe perioada de iarnă. Acest ajutor a fost acordat la aproximativ 50 de 

familii. 

 

 Concluzii :        

 

,,Avem timp pentru toate. Să dormim, să alergăm în stânga şi în dreapta, să 

regretăm c-am greşit şi să greşim din nou, să îi judecăm pe alţii şi să ne absolvim 

pe noi înşine, avem timp să citim şi să scriem, să corectăm ce-am scris, să regretăm 

ce-am scris, avem timp să facem proiecte şi să nu le respectăm, avem timp să ne 

facem iluzii şi să răscolim prin cenuşa lor mai târziu. Avem timp pentru ambiţii şi 

boli, să învinovăţim destinul şi amănuntele, avem timp să privim norii, reclamele 
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sau un accident oarecare, avem timp să ne alungăm întrebările, să amânăm 

răspunsurile, avem timp să sfărâmăm un vis şi să-l reînviem, avem timp să ne 

facem prieteni, sa îi pierdem, avem timp să primim lecţii şi să le uităm după aceea, 

avem timp să primim daruri şi să nu le înţelegem. Avem timp pentru toate. Nu e 

timp doar pentru puţină tandreţe! Când să facem asta - murim. ,, 

                                                                        Octavian Paler 

 

CAP. V - STAREA CIVILĂ 

 

 În unităţile administrative teritoriale din ţară sau străinătate funcţionează un 

serviciu public de stare civilă, menit să coordoneze, să înregistreze şi să elibereze 

diferite acte, desigur, de stare civilă. 

            Acest serviciu, în cadrul primăriei noastre are un angajat cu un stagiu vechi în 

această funcţie, cu responsabilităţi multiple şi la dispoziţia tuturor celor care fac 

solicitări 24 de ore din 24. Actele de stare civilă sunt de o importanţă covârşitoare 

pentru stabilirea identităţi cetăţenilor, a stări civile pe care o are, dar şi de 

reprezentare în faţa altor organe de stat din toată lumea. După revoluţie au apărut o 

serie de modificări atât privind evidenţa, înscrierea, forma actelor până la apariţia 

Legii 119/1996 când, cu această lege organică, s-a intrat în linie dreaptă în relaţia 

dintre acest serviciu şi cetăţean. 

În decursul anului 2007 la serviciul de stare civilă a primăriei noastre au fost 

întocmite 387 acte, fiind înregistrate tot atâtea fapte de stare civilă. Iată cum arată 

tabloul synoptic al evidenţelor de stare civilă: 

 acte de naştere înregistrate 3, din care 2 transcrieri şi o adopţie; 

 acte de căsătorie înregistrate 54; 

 acte de deces înregistrate 61 

În cadrul activităţii desfăşurate în acest serviciu sau mai eliberat un număr de 

165 certificate de stare civilă după cum urmează: 

 certificate de naştere – 9 

 certificate de căsătorie – 67 

 certificate de deces – 89 

Tot în acest serviciu s-au mai eliberat un număr de 67 de extrase pentru uzul 

organelor de stat. Este bine ştiut că la serviciul de stare civilă se operează în 

registrele de naştere şi de căsătorie sentinţe de divorţ, astfel s-au operat 5 sentinţe de 

divorţ şi s-au făcut 364 de comunicări de menţiune. Totodată, în conformitate cu 

H.G.495/1997 s-au eliberat 59 livrete de familie.  

S-au rectificat trei acte de stare civila înregistrate la Primăria comunei Giroc, 

conform prevederilor art. 57^1 din Legea nr. 117/2006 de modificare şi completare a 

Legii nr.119/1996. 

  

CAP. VI – SĂNĂTATEA 

 

În comuna Giroc funcţionează 3 medici de medicină generală, 2 medici 

stomatologi şi 3 cadre medicale. Există în fiecare localitate Giroc şi Chişoda 2 

cabinete de medicină generală şi câte un cabinet stomatologic. 
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 În paralel cu acestea funcţionează 3 farmacii care asigură medicamente 

necesare tratării anumitor afecţiuni scurtând astfel drumul bolnavului spre celelalte 

farmacii din municipiului Timişoara. 

Au fost înregistrate următoarele evidenţe la cabinetele de medicină generală : 

Cabinetul dr. Barboni Lucia  – consultaţii : 7500  

   -  tratamente : 1300 

        Cele mai frecvente afecţiuni au fost  - cardiovasculare, diabet zaharat, afectiuni 

respiratorii si viroze. 

        Cabinetul dr. Moise Corneliu – consultaţii 5538  

    - tratamente 3280 

        Cele mai frecvente afecţiuni au fost  - cardiovasculare, afecţiuni respiratorii şi 

viroze. 

Cabinetul dr. Toma Viana– consultaţii 7579  

    - tratamente 2131 

        Cele mai frecvente afecţiuni au fost  - afecţiuni acute ale aparatului 

respirator, cardiovasculare, boli metabolice. 

De remarcat faptul că în prezent se derulează în conformitate cu reglementările 

Ministerului Sănătăţii şi Familiei Programul Naţional de Evaluare a Stării de 

Sănătate a Populaţiei. 

 

CONCLUZII 

 

Cu siguranţă fiecare dintre noi înţelege faptul că aflarea într-o anumită  stare de 

sănătate depinde în cea mai mare măsură de modul în care se îngrijeşte si ia măsurile 

de prevenire. 

Asigurarea unei permanenţe în ceea ce priveşte asistenţa medicală este usor de 

realizat deoarece  există 3 medici de medicină generală, ceea ce înseamnă  un 

echilibru raportat la numărul persoanelor cu afecţiuni. 

Desigur numărul mare de consultaţii acordate de către  cei 3 medici nu înseamnă 

că avem o populaţie bolnavă ci mai degrabă grijulie cu persoana lor. De aceea nu se 

impune să tragem un semnal de alarmă în această direcţie. 

Dacă ne gândim la faptul că atât în Giroc cât si in Chişoda nu au fost semnalate 

cazuri de epidemii sau alte boli cu transmitere în masă, putem afirma cu tărie că 

cetăţenii comunei  Giroc indiferent de vârstă sunt pe mâini bune. Se impune pe viitor 

înfiinţarea unei policlinici cu stationar de zi, aducerea de medici specialişti care să 

acorde persoanelor greu transportabile asistenţă de înaltă specializare chiar în 

localităţile noastre. 

Ne bucură în egală măsură faptul că există o armonie deplină în relaţia pacient-

medic  precum si cu  autorităţile administraţiei locale ceea ce evident este în folosul 

celor mulţi. 

 

CAP. VII – ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

 

 În localităţile Giroc şi Chişoda funcţionează două şcoli generale cu clasele I-

VIII şi două grădiniţe cu orar prelungit,, deservite de cadre didactice competente, 
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bine pregătite, care au făcut din actul de învăţământ o pasiune, apreciind faptul că 

doar apropierea de copii şi dragostea faţă de copilăria lor şi ceea ce trebuie să înveţe 

îi va determina pe aceştia să se dedice mai mult studiului. 

 În ambele şcoli, în fiecare an se face analiza instructiv-educativă pe semestre, 

unde conducerea acestor instituţii prezintă diferite situaţii şi obiective, pe care 

cadrele didactice le-au atins în desfăşurarea fiecărui semestru. 

 Astfel, la Şcoala Generală din Giroc la sfârşitul anului şcolar 2006-2007 au 

rămas înscrişi 172 de elevi, 91 la clasele I-IV şi 81 la clasele V-VIII, majoritatea 

frecventând cursurile cu regularitate, nefiind cazuri grave de abateri disciplinare, note 

de 7 sau sub 7 la purtare şi nici cazuri de abandon şcolar. 

 În ceea ce priveşte Grădiniţa din Giroc, la începutul anului şcolar 2007-2008 

au fost înscrişi la grupa mică un număr de 40 de copiii, la grupa mijlocie s-au înscris 

31 de copii, la grupa mare sunt 31 copii, iar la grupa mare-pregătitoare sunt înscrişi 

25 copii, un total de 127 de copii preşcolari. Funcţionează o grupă cu program 

normal şi trei grupe cu program prelungit, cu un număr de 85 copii care servesc 

masa, dorm şi desfăşoară activităţi până la orele 18, venind în sprijinul părinţilor care 

nu pot supraveghea copiii până după masă. În acest context trebuie menţionat aportul 

financiar al primăriei Giroc, care suportă cheltuielile salariale pentru personalul de 

deservire şi îngrijire al grupelor de la programul prelungit (5 îngrijitoare, o 

bucătăreasă şi 0,5 normă administrator), in conditiile in care acestea nu sunt suportate 

de la bugetul Ministerului Educatiei si Cercetarii.  

 

Situaţia la învăţătură la sfârşitul anului şcolar 2006-2007 a fost următoarea: 

Clasa Elevi 

rămaşi 

înscrişi 

Promovaţi Repetenţi Procent 

promovabilitate 

I 26 26 - 100 

II 23 21 2 91,3 

III 16 16 - 100 

IV 26 26 - 100 

I-IV 91 89 2 97,80 

V 24 23 1 95,83 

VI 24 24 - 100 

VII 19 19 - 100 

VIII 14 14 - 100 

V-VIII 81 80 1 98,76 

I-VIII 172 169 3 98,28 

 

Testele Naţionale din iunie 2007 au fost susţinute de elevii şcolii noastre la 

Liceul cu Program Sportiv Banatul din Timişoara, alături de elevii şcolii gazdă şi de 

elevii de la şcolile nr. 13,15,2,29 şi Liceul Vlad Ţepeş din Timişoara, în total 325 de 

elevi. 

Rezultatele obtinute in acest an le putem aprecia ca bune, din 13 elevi inscrisi 

participanţi, au promovat 12, procentul de promovabilitate fiind de 92,30 %, superior 
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celui de la nivelul tarii si al judetului si fata de rezultatele scolii noastre din anul 

scolar trecut. 

Analizand rezultatele elevilor scolii din Giroc cu cele a celorlalti elevi prezenti 

in acelasi centru de examen, ne putem de asemenea declara multumiti. Astfel, eleva 

Ursuţa Eunice de la şcoala noastră, care a obţinut următoarele note: 9,30 la limba 

română, 9,20 la matematică şi 9,75 la geografie, s-a clasat printre elevii cu cele mai 

bune rezultate pe centru de examen. 

Ca urmare a acestor rezultate si a calcularii mediei de admitere toti elevii care 

au promovat testele nationale au fost admisi la licee dupa cum urmeaza: Colegiul 

National Banatean – 1 elev, Colegiul Naţional „C.D. Loga” – 1 elev, Grupul Şcolar 

de Poştă şi Telecomunicaţii – 2 elevi, Colegiul „H. Coandă” – 2 elevi, Grupul Şcolar 

Electrotimiş 1 elev, Colegiul Tehnic „Ion Mincu” 1 elev, Grupul şcolar de chimie 1 

elev, Colegiul Tehnic 1 elev şi Grupul şcolar Silvic 1 elev. Elevul care nu a promovat 

Testele Naţionale, precum şi cei doi elevi care nu s-au prezentat la examen au fost 

admişi la Scoli de Artă şi Meserii. 

Elevii cu medii de admitere de peste 8,50 au fost premiaţi de către Consiliul 

Local cu sume între 100 – 350 lei. 

Activitatea de orientare şcolară şi profesională acuprins acţiuni specifice cu clasa 

a VIII-a, organizate de diriginta clasei, doamna Costa Melentina, acţiuni ce vizau 

popularizarea reţelei şcolare, analiza rezultatelor la pretestarea şi pregătirea 

completării fişelor de înscriere precum şi la activităţile organmizate în cadrul 

“Săptămânii porţilor deschise”.  

Activităţile extraşcolare şi extracurriculare au cuprins în anul şcolar trecut 

următoarele activităţi:  

 Excursie şcolară la Viena cu premianţii claselor V-VIII, organizator Costa 

Melentina; 

 Serbări şcolare, organizatori: învăţătorii, Oprea Lenuţa şi diriginţii; 

 Concert de colinde; 

 Cerc de creaţie literară; 

 Apariţia în continuare a revistei “Lumina satului”; 

 Întreceri sportive cu şcolile Gen. 12, Chişoda şi Jebel, organizate de Tătucu 

Ioan, Oprea Ioan şi Ersegean Sorin; 

 Participarea cu clasele V-VIII la acţiunile culturale, artistice şi sportive 

“Cine ştie câştigă” organizate de Şcoala Chişoda; 

 Participarea la concursul pe teme de istorie şi la activităţi cultural-sportive 

alături de Şcoala nr. 12 Timişoara; 

 Participare la “Olimpiada Mărţişorului” organizată de Şcoala din Săcălaz, 

unde elevii şcolii noastre au obţinut rezultate foarte bune, locul I la trei 

clase şi mai multe locuri discipline de concurs; 

 Organizarea a două turnee de şah de către domnul maestru Ovidiu Crăciun, 

la unul din ele participând şi maestrul Ungureanu; 

În anul şcolar 2006-2007, beneficiind de importante fonduri alocate de Primăria şi 

Consiliul Local Giroc, am reuşit igienizarea şcolii, montarea de parchet laminat în 

trei săli de clasă, raşchetarea şi paluxarea altor 8 săli de clasă, precum şi procurarea 

unor mijloace de învăţământ şi cărţi pentru bibliotecă. Cea mai I mportantă lucrare 
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care a demarat în toamna anului 2007 a fost construcţia unei săli de sport, realizată 

tot din fondurile allocate de Consiliul Local; 

Tot la începutul anului şcolar 2006-2007 s-a dat în folosinţă Grădiniţa cu orar 

prelungit cu toate dotările necesare ce le implică această activitate: construcia 

cuprinzând cantina, bucătăria, grupurile sanitare, dotarea cu mobilier, aparatura, 

lenjerie, veselă, etc. A fost un effort material extraordinar din partea primăriei şi 

nervos şi uman, legat de demersurile făcute pentru aprobarea trecerii grădiniţei de la 

orarul normal la cel prelungit. Acum putem vedea impactul pozitiv asupra unui 

număr mare de familii şi asupra creşterii numărului de elevi din şcoală în anii 

următori. În anul 2007 s-a dat în folosinţă încă un corp de clădire pentru grădiniţă şi 

s-a mansardat o parte din corpul existent, ceea ce a dus la amenajarea a încă 4 săli de 

grupă şi două grupuri sanitare, toate acestea fiind dotate din fondurile allocate din 

Primărie cu mobilierul necesar. 

Am beneficiat din partea Consiliului Local de fonduri pentru organizarea pomului 

de Crăciun, pentru organizarea Zilei copilului la 1 Iunie şi pentru cumpărarea cărţilor 

pentru premierea copiiilor la sfârşitul anului şcolar.  

Şcoala generală din Chişoda 

        Formarea armonioasa a personalităţii elevului sub aspect intelectual, 

moral, civic şi estetic se realizează atât prin procesul de învăţare, cât şi în cadrul 

orelor educative organizate de educator. 

        La sfarsitul anului scolar 2006-2007 in scoala noastra au ramas inscrisi 135 de 

elevi ,77 la clasele   l-lV si 58 la clasele V-VIII din care au promovat 133, 

promovabilitatea fiind de 98,51%.Elevii plecati din unitate sunt cei care si-au 

schimbat domiciliul. Majoritatea elevilor au frecventat cursurile cu regularitate si nu 

au fost cazuri de abandon scolar.Mentionam ca la nivelul scolii nu au fost cazuri 

grave de abateri disciplinare.  

         Situatia la invatatura la sfarsitul anului scolar a fost urmatoarea: 

 

Clasa Elevi ramasi 

inscrisi 

Promovati Repetenti Procent 

promovabilitate 

I 16 16  100 

II 17            15 2         88.23 

III 21 21  100 

IV 23 23 - 100 

I-IV 77 75 2 97,40 

V 12 12  100 

VI 12 12 - 100 

VII 17 17 - 100 

VIII 17 17 - 100 

V-VIII 58 58  100 

I-VIII 135 133 2 98,51 
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         Testele Naţionale din iunie 2007 au fost susţinute de elevii şcolii noastre 

la Scoala cu cls.I-VIII nr.22 din Timisoara. 

Rezultatele obţinute în acest an le putem aprecia ca bune, din 14 elevi 

participanţi, au promovat 12, procentul de promovabilitate fiind de 85,71 %. 

Toţi elevii care au promovat testele naţionale au fost admişi la licee: 

Colegiul Naţional Bănăţean – 1 elev, Grupul Scolar de Posta si Telecomunicatii 

1 elev,  Liceul ,,Grigore Moisil‟ 1 elev,Colegiul Economic ,,F.S.Nitti‟‟ 2 elevi   

Colegiul Naţional ,,Ana Aslan‟‟     2 elevi iar ceilalti 5 la clasele de liceu ale 

grupurilor scolare industriale. Cei doi elevi care nu a promovat testele nationale, 

precum si cei trei elevi care nu s-au prezentat la examen au fost admisi la scolile de 

arte si meserii.  

 La propunerea Consiliului local, toti elevii cu medii de admitere de peste 8,50 

au fost premiati de catre Primaria  Giroc cu sume cuprinse  intre 100 si 350 RON. 

          In scoala noastra s-a desfasurat schimbul de experienta al invatatorilor si la cl.a 

III-a lectia sustinuta de d-na inv.Barna Georgeta a fost dedicata Zilei mondiale a 

apei.S-a intocmit si un proiect pentru un mediu mai curat,mai sanatos numit APA-

VIATA la realizarea caruia au fost implicate organizatii ca ,,Directia generala a 

Apelor Banat‟‟ si ,,Protectia mediului Timis „‟care au si sponsorizat elevii implicati 

in proiect cu pliante,pixuri,agende,sapcute,filme. 

                Toate cadrele didactice s-au implicat în realizarea unei varietăţi de acţiuni 

şi activităţi, organizând cu clasele excursii şcolare, serbări, simpozioane, concursuri, 

întreceri sportive.Mentionam: 

   - plimbare în parcurile Timişoarei   în vederea observării naturii şi a colectării de 

material didactic pentru lecţiile de biologie 

   - Săptămâna Pământului – manifestări organizate cu elevii de gimnaziu în 

 vederea dezvoltării interesului şi a iniţiativelor vizând educaţia ecologică şi  

îngrijirea mediului 

         -   We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year! – serbare în  

limba engleză prilejuită de sfintele sărbători ale Crăciunului 

     -  Ziua francofoniei – 20 martie 2007  

       excursie scolara pe itinerariul Timisoara-Bocsa-Cheile Nerei 

                - Alerg, sunt sănătos! – campionat de cros 

      -  Familia noastră, Europa – concurs tematic, legat de integrarea României în UE 

  - La revedere, iubită şcoală! – manifestări legate de încheierea ciclului  

gimnazial al clasei a VIII-a 

- excursie scolara la Viena cu premiantii claselor V-Vlll elevii  fiind insotiti 

de d-na prof.Costa M. d-na inv.Condrea G.,d-l prof.Ramneantu L. 

- intreceri sportive cu scolile Gen. 12, Giroc  si Jebel 

-  concursul «  Cine stie castiga » , organizat de scoala noastra la care au 

participat scolile Giroc,Jebel ,Gen.12 si echipajul nostru a obtinut locul doi 

premiile fiind sponsorizate de domnul primar Toma Iosif Ionel. 

vizionarea unor spectacole; 

        -serbări scolare semestriale la gradinita si scoala 

         -manifestari dedicate nasterii poetului Mihai Eminescu 
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        - expozitie ,,Darurile naturii” cu lucrari create din materialele oferite de natura si  

alta ,,Din frumusetile toamnei” 

-manifestari dedicate Zilei Nationale a Romaniei  

- „Cangurul” lingvist engleză, „Cangurul” – matematică, „Cangurul” – 

Invest; 

- Olimpiada mărţişorului, organizată la Săcălaz, unde elevii scolii noastre au 

obtinut rezultate bune, 8 elevi obtinand locul l . 

 La şcoală şi grădiniţă există un colectiv închegat şi profesionist format din 

cadre didactice calificate, stabile dedicate activităţii didactice şi cu spirit de iniţiativă. 

Toate cadrele didactice utilizează calculatorul şi participă la cursuri de formare 

continuă. Printre preocupările de bază ale dascălilor din şcoala noastră se numără şi 

intenţia de a-i atrage pe elevi către şcoală, către un învăţământ participativ, un 

învăţământ al viitorului în care calculatorul este instrumentul principal. În acest scop 

am pus bazele unui curs opţional numit „Prietenul meu calculatorul”, curs care are 

drept obiectiv familiarizarea tuturor elevilor cu acest instrument al viitorului. 

Pe parcursul anului am colaborat cu Asociaţia Umanitară „Samariteanul” şi 

Centrul de resurse şi asistenţă educaţională „Speranţa”. 

         Beneficiind de importante fonduri alocate de Primaria Giroc s-au realizat : 

-lucrari de reparatii,igienizari 

-extinderea scolii cu o biblioteca si un laborator de informatica 

-achizitionare de mobilier si mijloace de invatamant 

-montarea corpurilor de iluminat ,schimbarea parchetului in salile de clasa 

-dotarea cu mobilier atât la şcoală, cât şi la grădiniţă; 

   -dotarea cu mijloace de învăţământ: 

-procurarea materialelor de curăţenie, întreţinere, rechizite de birou, cataloage, 

imprimate; 

-achiziţionarea unui laptop 

 Avand in vedere importanta orelor de educatie –fizica si dezvoltarea armonioasa a 

elevilor s-a inceput constructia unei sali de sport cu fonduri alocate  de   Primaria 

Giroc . 

Am beneficiat din partea primariei de fonduri pentru organizarea Pomului de Craciun 

si pentru organizarea Zilei copilului la 1 iunie.   

Pe parcursul anului s-a dezvoltat parteneriatul existent între şcoală şi Primăria 

Giroc, parteneriat care are un obiectiv comun şi anume realizarea unui învăţământ 

calitativ.  

Aduc mulţumiri autorităţilor locale pentru că anul 2007 a fost un an cu 

împliniri deosebite în planul dotărilor, în special la grădiniţă şi pentru grija 

permanentă acordată procesului de învăţământ. 

Apreciem, în concluzie că anul şcolar 2006-2007 a fost sub toate aspectele un an 

bun care a adus ceva în plus faţă de anul şcolar precedent pe linia activităţii 

instructive-educative, a dotării materiale şi a imaginii noastre în afara şcolii.   

 

CAP. VIII - CULTURA 
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Referinţa culturală a comunei noastre rămâne în continuare Ansamblul 

Folcloric „Ghiocelul”, care are menirea de a păstra si a promova tradiţiile folclorice 

locale dar şi naţionale şi care a marcat pentru totdeauna un loc în viaţa comunei 

noastre. 

Condus „în duet”  de doi mari împătimiţi ai cântecului si dansului romanesc 

Ileana Szabo şi Victor Jicheran, acest ansamblu a depăşit cu  mult şi demult graniţele 

tării impunându-se  ca un veritabil mesager al melosului popular romanesc. 

Beneficiind de un real sprijin din partea Consiliului Local Giroc , care a 

apreciat întotdeauna efortul membrulor acestuia si a admirat la scenă deschisă 

frumuseţea dansurilor şi a porturilor populare, creaţie autentic romanească. 

Ansamblul Ghiocelul a reusit în anul 2007 sa aducă o mare bucurie si multumire 

tuturor celor care s-au angrenat în actul de cultură câştigând marele trofeu alături de 

alte 12 premii cu ocazia Festivalului „Lada cu Zestre”. 

Ansablul Ghiocelul a dovedit dincolo de toate previziunile ca este un mare 

ansamblu, că poate susţine un spectacol de câteva ore, cu artişti proprii, urcând 

alături de mari ansambluri din ţară si străinătate. 

Nu putem sa trecem cu vederea multele invitaţii adresate din partea 

organizatorilor de spectacole sau de concursuri la care „Ansamblul Ghiocelul” a 

participat si a adus în vitrina de trofee numeroase cupe, diplome şi medalii spre 

bucuria tuturor. Parca niciodată ca în anul 2007 participarea Ansamblului Ghiocelul 

nu a fost mai bogată în spectacole. Iată care sunt acestea: 

  - Festivalul „Top Mărţişorul” 

 spectacol în P-ţa Operei; 

 spectacol la Tetrul Mghiar, 

 Spectacol la Sânnicolau Mare; 

 Filmării pentru T.V.R. 2 şi T.V.R. Internaţional; 

 Spectacol în loc. Româneşti; 

 Deschiderea Rugii Girocene; 

 Spectacol Restaurant Arizona; 

 Spectacol  la Recaş pentru copii ; 

 Festivalul Internaţional de Folclor în Slovenia; 

 Spectacol la Casa Naţională din Chişoda; 

-   spectacol susţinut în localitatea Liebling; 

 Festivalul Naţional de Folclor „Ion Marcu” unde ansamblul Ghiocelul obţine 

Marele Premiu 

 Spectacol susţinut în localitatea Coşeviţa; 

 Festivalul Internaţional de folclor „Sivu şi Cosmin Golban”- Chişoda, ediţia a l-a 

 Filmări la T.V.  Favorit;                                                                                                                       

 Spectacol la Zilele oraşului Ştei, jud. Bihor; 

 Spectacol  susţinut în localitatea Margina; 

 Spectacol susţinut în localitatea Vermeş 

 Deschide Ruga Chişozeană; 

 Participă la festivităţile prilejuite cu ocazia „Zilelor Conopului”, jud. Arad; 

  „Nedeea Românilor de Pretutindeni”,  

 Filmării la televiziunea Europa Nova; 
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 Spectacol susţinut în loc. Jimbolia                                

 Spectacol  susţinut la Şcoala populară de Artă Timiş;                                                                                                                                   

 spectacol la Curtea;                                                                                                                                        

  spectacol susţinut în localitatea Chizătău; 

 Ziua Recoltei, Muzeul Satului – Timişoara; 

 Spectacol susţinut în localitatea Tomeşti Sat; 

-   Spectacol susţinut în localitatea Pădureni; 

 Spectacol susţinut în localitatea Orţişoara; 

   - Spectacol susţinut în localitatea Parţa; 

   - Spectacol de Gală al Festivalului „Lada Cu Zestre a Neamului” Ed. I – 2007, în 

sala Operei Române din Timişoara 

 

Tot în cadrul Căminului Cultural din Giroc activează fanfara compusă din 34 

membri care a participat la următoarele manifestării; 

- Deschiderea Rugii Girocene; 

- Participă la Festvalul „Lada cu Zestre a Neamului”; 

- colindă în ajunul Crăciunului pe la gospodarii satului. 

          

         Din toamna anului 2007, activitatea culturală s-a îmbogăţit cu o clasă, care 

numără 40 de copii şi care sub îndrumarea profesorului Dorin Cuibaru învaţă să cânte 

la fluier. 

       În anul 2007, Consiliul Judeţean Timiş şi Centrul de Cultură şi Artă Timiş 

iniţiază manifestarea cultural-artistică de interes judeţean „Lada cu zestre a 

neamului”.  

   Toţi participanţi care au reprezentat comuna Giroc au obţinut premii după cum 

urmează: 

- premiul II solistei vocale Doriana Talpeş – secţiunea Tineret; 

- premiul II fanfarei comunei Giroc – secţiunea Repertoriu; 

- premiul I  D-nei Lenuţa Terteci – secţiunea Diversitate Culinară; 

- premiul I D-lui Victor Jicheran – secţiunea Diversitate Culinară; 

- premiul I D-nei Cristina Şchiop – secţiunea Sculptură în Lemn; 

- premiul I D-nei Vasilica Popescu- secţiunea Artă Decorativă Florală; 

- premiul I D-lui Attila Bajko – secţiunea Iconografie; 

- premiul I Corului Bărbătesc din Giroc – secţiunea Coruri Bărbăteşti; 

- premiul I Ansamblului Folcloric „Ghiocelul”- Ansambluri de Creaţie 

Folclorică; 

- premiul I Ansamblului Folcloric „Ghiocelul” – Formaţii de Dansuri Mixte 

Româneşti; 

- premiul l Ansamblului folcloric „Ghiocelul” – Formaţii de Dansuri de Fete; 

- premiul Special D-lui Petru Chira – secţiunea Creatori în Grai Bănăţean; 

        Munca tuturor participanţilor la acest concurs de emulaţie folclorică a 

datinilor, cântecelor, obiceiurilor şi jocurilor străbune a fost incununată de 

obţinerea „Marelui Premiu”, deci COMUNA GIROC este „Capitala Culturală 

a judetului Timiş”.  
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     Tot în acest an s-a pus bazele înfiinţări unei tabere de vară în scopul iniţierii 

tinerilor în arta iconografiei şi a sculpturii în lemn, fiind primul proiect de acest gen 

în zona de Pustă a Banatului. 

    În acest an s-a desfăşurat prima ediţie a festivalului internaţional „Sivu şi 

Cosmin Golban” – Chişoda 2007 cu o participare numeroasă şi o organizare de 

excepţie.  

Urmare activităţilor susţinute precum şi a obţinerii de numeroase premii, toţi 

participanţii la activităţile culturale care au reprezentat comuna Giroc, au fost 

premiaţi de către Consiliul Local Giroc. 

 

CONCLUZII 

 

 Ce localitate, ce oraş sau municipiu nu şi-ar dori să aibă un ansamblu folcloric 

asa cum este  „Ansamblul Ghiocelul” întrebare retorică pentru oamenii de cultură, 

pentru oamenii care iubesc cultura, pentru oamenii care sprijină cultura. 

Ce mesaj mai important poţi să transmiti  sutelor sau miilor de spectatori  care 

privesc suitele de dansuri populare romanesti ale „Ansamblului Ghiocelul” decât 

acela al unor tineri minunaţi, născuti pentru folclor, care au reuşit să facă din pasiune 

artă. Este atât de înălţător sentimentul pe care îl trăieşti ca susţinător al acestui 

ansamblu când se află în spectacole încât reusesti să uiţi de toate problemele vieţii şi 

să te bucuri chiar numai de câteva minute de ce înseamnă adevăratul frumos. Cât de 

mult pot să bucure aprecierile celor care lucrează în domeniul artistic sau cât de mult 

pot să te bucure aprecierile celor cu care esti într-o competiţie  directă pentru 

obţinerea unor trofee. 

În concluziile acestui  capitol as putea să scriu sute de pagini, numai de 

apreciere la adresa acestui ansamblu, a tinerilor de aici, a artiştilot profesionişti, chiar 

dacă nu au legal acest statut, de aceea vreau să mă transform în glasul de mulţumire 

al acestora către membrii Consiliului Local şi  să vă spun cu deosebită stimă şi 

respect „mulţumim că aveţi încredere în noi, mulţumim că ne sprijiniţi şi ne ajutaţi de 

fiecare dată şi promitem că vom dansa atât de frumos încât si costumele de pe noi se 

vor mişca în ritmurile muzicii populare româneşti”. 

 

 

 

CAP. IX – ACTIVITATEA ADMINISTRATIVĂ 

 

Administraţia publică locală aşa cum este definită în cărţile de specialitate 

funcţionează după programul descentralizării serviciilor publice, a autonomiei locale 

şi a respectării  legalităţii reprezentând o întreagă configuraţie în relaţiile ce se 

stabilesc în întreg sistemul cu cetăţeanul. 

  Structura diferă de la un compartiment la altul si este determinată, în mare 

parte, de sarcinile pe care trebuie să le îndeplinească fiecare. 

Daca ne referim la structura teritorială putem  spune că  aceasta  desemnează  

organanele sistemului administrativ al comunei atât în raport cu cetăţenii cât si cu 

celelalte organe sau instituţii cu diferite competenţe. 
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În acestă perioadaă de un an de zile am căutat soluţii în permanenţă pentru a 

putea adopta rapid întreaga activitate la schimbările ce s-au produs in sistem si pentru 

a nu întârzia în rezolvarea cerinţelor colectivităţii locale. 

Semnificativ în acest sens sunt numeroasele hotărâri de consiliu care au fost 

adoptate şi anume 147 (un record absolut în materie) şi care toate la un loc au fost 

adoptate îm proporţie de 95% în unanimitate de către cei prezenţi. 

Din 147 de proiecte de hotărâre, 146 au  fost elaborate în urma raporturilor 

întocmite de primar şi 1 la propunerea consilierilor. 

Consiliul local s-a întrunit în 17 sedinţe dintre care 12 ordinare şi 5 

extraordinare. 

În tot acest an au fost emise un nr. de 1099 Dispoziţii ale primarului care  de 

data aceasta  reprezintă rodul unei muncii asiduie, fiind  cu mult peste numărul celor 

emise în alţi ani. 

În contenciosul administrativ care funcţionează în cadrul Instituţiei Prefectului 

a fost formulat un recurs graţios cu privire la 2 Hotărâri de Consiliu ce au fost 

revocate. 

În cadrul compartimentului de relaţii cu publicul s-au înregistrat în registrul 

unic de corespondenţă  un număr de 6405 poziţii. 

 Activităţile desfăşurate în cadrul primăriei au fost  asigurate de  2 demnitari 

(primar si viceprimar) 12 funcţionari publici, 30 personal contractual şi 1 persoană în 

aparatul de specialitate al Consiliulul Local. 

În conformitate cu prevederile Legii 188/1999 privind Statutul funcţionarilor 

publici, Legea 393/2004 şi Codul Muncii, 90% din personal a urmat cursuri de 

perfecţionare organizate de centre  regionale pentru formare continuă în administraţia 

publică locală. 

Asistenţa juridică este asigurată de către secretarul primăriei şi consilierul 

juridic. 

De asemenea în situaţii critice şi mai ales în  acele situaţii de interese masive 

pentru  terenurile, indiferent de formă şi situaţia  lor juridică am apelat la asistenţa 

juridică  din partea unor avocaţi consacraţi, specializati pe probleme de fond funciar. 

Daca ar trebui să facem o analiză a ceea ce a insemnat asistenţa juridică în 

cadrul primăriei comunei Giroc, putem să le împărţim în două: 

1. Reprezentarea intereselor Consiliului Local, Primăriei ca instituţie şi 

cetăţenilor în relaţia cu celelalte instituţii sau instanţe de judecată; 

2. Asistarea juridică pentru persoanele care solicită informaţii cu privire 

la diferite situaţii  neclare ce nu se pot rezolva decât pe cale juridică.  

Dacă e să ne referim la instanţe, situaţia sinoptică arată după cum urmează: 

1. Obligaţie de a face – 6 procese, din care:  - 2 câştigate; 

                                  - 4 în curs de judecată. 

2. Succesiune – 2 procese, din care:  - 1 suspendat; 

                       - 1 în curs de judecată. 

3. Grăniţuire – 3 procese, din care:  - 1 câştigat; 

                  -  2 în curs de judecată. 

4. Anulare act – 1 proces, din care: - 1 câştigat. 

5. Rectificare CF – 7 procese, din care:  - 3 câştigate; 
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          - 4 în curs de judecare. 

6. Revizuire – 1 proces, din care:  - 1 câştigat. 

7. Uzucapiune – 2 procese, din care:  - 1 câştigat; 

             - 1 în curs de judecată. 

8. Fond funciar – 38 de procese, din care:   - 22 câştigate; 

                      - 12 în curs de judecată; 

                      - 4 suspendate. 

9. Hotărâre ce să ţină loc de act autentic: - 1 proces, din care 1 câştigat. 

10. Evacuare: 1 proces, din care 1 câştigat. 

11. Constatare nulitate absolută: 1 proces, din care: 1 în curs de judecată; 

12. Plângere: 1 proces, din care: 1 câştigat. 

13. Acţiune în constatare: 5 procese, din care: - 4 în curs de judecată; 

                  - 1 câştigat. 

14. Contestaţie în anulare: 1 proces, din care: 1 pierdut. 

15. Legea 10/2001: 8 procese, din care:  - 3 în curs de judecată; 

                 - 1 câştigat; 

                 - 3 pierdute; 

                 - 1 suspendat. 

16. Drepturi băneşti – 3 procese, din care:  3 în curs de judecată. 

 

Total procese 2007: 80 

Total procese câştigate:35 

Total procese pierdute:4 

Total procese în curs de judecată: 35 

Total procese suspendate: 6 

 

 

 

Serviciul de Poliţie Comunitară 

 

Înfiinţat după apariţia Legii 371/2004, cu mare greutate, la sfărşitul anului 2007, s-a 

putut face ocuparea tuturor celor 4 posturi iniţiale.  

Factorii care au determinat această întârziere sunt pe de o parte legaţi de pregătirea 

candidaţilor sau a studiilor necesare şi pe de altă parte salariul foarte mic de 

încadrare. 

Cu toate aceste greutăţi prin publicări succesive a anunţului de concurs pentru 

ocuparea celor 4 posturi de agenţi comunitari s-a format o echipă completă care îşi 

desfăşoară activitatea, aleatoriu atât ca timp cât şi spaţiu. 

A fost foarte greu să conştientizăm populaţia de necesitatea acestui serviciu, dar după 

numai câteva săptămâni de serviciu, s-a produs o schimbare întru totul în bine şi s-a 

putut înţelege că agenţii de poliţie comunitară sunt angajaţi ai Primăriei şi au foarte 

multă responsabilitate pentru prevenirea şi combaterea situaţiilor conflictuale, ale 

celor pentru sustrageri din avutul obştesc, a păstrării ordinii şi liniştii publice, a 

contribuţiei la modul de folosire a spaţiului aparţinând domeniului public. 
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Pregătirea celor 4 agenţi comunitari a fost făcută în şcoli de specialitate, unii dintre ei 

au mare experienţă în domeniu, fapt ce a condus la integrarea rapidă, înţelegerea 

imediată a sarcinilor de serviciu. 

Prin grija Consiliului Local s-a achiziţionat un autoturism Dacia Logan pentru a 

facilita deplasările în teren în patrulele obişnuite sau în locaţiile unde sunt solicitaţi.  

S-au achiziţionat uniforme şi inventar specific desfăşurării acestei activităţi, s-a 

amenajat un sediu, s-au făcut publice numerele  de telefon, iar aceştia au înţeles că 

trebuie să se integreze rapid în viaţa de comunitate, având roluri multiple, aşa după 

cum am amintit mai sus.  

Cu toate acestea, extinderea suprafeţei construibile a comunei în extravilan, atât 

pentru construcţii civile cât şi industriale, creşterea numărului populaţiei substanţial 

de la 4300 la peste 7500 persoane, dar mai ales a numărului mare al persoanelor 

aflate în tranzit la munci ocazionale (în special construcţii) întârzie foarte mult 

obţinerea de rezultate în acest compartiment.  

Cu siguranţă, creşterea numărului agenţilor comunitari şi a regândirii acţiunilor de 

prevenire, patrulare şi intervenţie, va putea schimba cât de curând situaţia de acum. 

După modelul celorlalte unităţi administrativ-teritoriale (unele cu suprafeţe mai mici 

decât a noastră şi populaţie mai mică) unde numărul agenţilor comunitari este de 4 

sau 5 ori mai mare consider că s-ar putea regândi o strategie pentru angajarea a încă 8 

agenţi comunitari. 

În munca de prevenire, un rol important îl ocupă agenţii de pază (paznicii) care de la 

înfiinţarea Poliţiei Comunitare sunt direct coordonaţi de către aceasta. 

Organizarea punctelor fixe de pază a fost făcută în special pentru a preveni 

următoarele situaţii nedorite: 

 Evitarea depunerilor de gunoi, moloz, pământ; 

 Evitarea distrugerii bunurilor din avutul obştesc; 

 Prevenirea şi anularea intenţiilor de distrugeri ale culturilor de către 

animale. 

Nu se poate spune că s-au semnalat efecte spectaculoase. Asta, în primul rând, 

datorită faptului că personalul de care dispunem nu este pregătit într-o şcoală specială 

de acest gen, sunt în vârstă, unii chiar bolnavi, mai toată activitatea lor fiind 

rezultatul unor supravegheri la puncte fixe.  

Ca măsuri coercitive propun Consiliului Local înlocuirea, pe parcurs a persoanelor 

existente prin forme legale (pensii, pensii de boală) şi angajarea altor persoane, chiar  

încă trei persoane în plus, faţă de cât există la ora actuală, trimiterea lor la cursuri 

specializate pe durată scurtă dar repetitive, pentru a putea dobândi experienţa 

necesară, dar şi aclificarea în această activitate de pază. 

Am remarcat un fapt deosebit, şi anume, acela al efectului pe care îl produce un 

anume tip de uniformă, oricât de simplu ar fi el. De aceea, fac propunerea ca agenţii 

de pază (paznicii) să aibe măcar un semn distinctiv, o bluză însoţită de caschetă, sau 

inscripţie, lucru ce nu ar fi deosebit de costisitor şi chiar uşor de realizat.  

În ansamblu putem afirma că nu au fost evenimente ieşite din comun pe raza 

comunei noastre, în comparaţie cu alte localităţi care sunt mult mai expuse unor 

riscuri, dar este bine ca pe viitor, odată cu adoptarea măsurilor propuse să eradicăm 

orice situaţie neplăcută. 
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CAP. X – URBANISM 

Atribuţiile specifice ale  Arhitectului Şef, persoană cu responsabilităţi în urbanism şi 

amenajarea teritoriului din cadrul aparatului administraţiei publice emitente de 

autorizaţii de construire – se structurează succint în trei categorii esenţiale: 

1. Emiterea de certificate de urbanism şi autorizaţii de construire 

2. Coordonarea activităţilor de urbanism şi amenajare a teritoriului 

3. Disciplina în urbanism şi amenajarea teritoriului 

În acest sens au fost întreprinse următoarele acţiuni: 

1. Emiterea de certificate de urbanism  

Solicitările venite din partea celor interesaţi au cuprins aproape toată paleta de 

activităţi ce se pot desfăşura în conformitate cu Legea 50/1991, şi anume:  

 Locuinţe unifamiliale sau tip duplex(multifamiliale) -496 buc. 

 Extinderi şi/sau branşamente privind utilităţile edilitare publice -168 buc. 

 Dezmembrări şi/sau unificări de terenuri - 339 buc. 

 În total au fost emise 1003 certificate de urbanism. 

Emiterea de autorizaţii de construire:  

Emiterea de autorizaţii de construire pentru obiective de investiţie necesită depunerea 

de anumite acte şi avize stabilite prin certificatul de urbanism. 

 În anul 2007au fost eliberate autorizaţii de construire, după cum urmează:  

 Locuinţe unifamiliale sau tip duplex (multifamiliale) – 327 buc. 

 Extinderi şi/sau branşamente privind utilităţile edilitare publice – 104 buc. 

 Alte investiţii (hale, spaţii comerciale) -9 buc. 

În acest an, pentru prima data, au fost emise pentru construirea de LOCUINTE 

COLECTIVE, un numar de 5 autorizatii de construire. 

 În total au fost emise 445 autorizaţii de construire. 

2. Coordonarea activităţilor de urbanism şi amenajarea teritoriului se desfăşoară în 

cadrul aparatului primăriei – serviciul urbanism - prin corelarea documentaţiilor de 

urbanism elaborate şi avizate de către specialişti în domeniul urbanismului şi 

amenajării teritoriului (atestaţi de către Registrul Urbaniştilor din România). În acest 

sens se urmăreşte îndeplinirea cu succes a strategiilor şi planurilor de dezvoltare 

urbană, urmărindu-se în special intercorelarea direcţiilor majore de circulaţie între 

teritoriile învecinate şi teritoriul administrativ al Comunei Giroc, cât şi respectarea 

indicilor urbanistici teritoriali şi a zonificărilor funcţionale. 

În anul 2007 au fost elaborate si aprobate prin hotărâre a Consiliului Local un număr 

de zece documentaţii de urbanism (planuri urbanistice zonale) în suprafaţă însumată 

de 209.732 mp (20,97 ha) şi a fost completat studiul privind Planul Urbanistic Zonal 

director Giroc, prin extinderea zonei analizate pana la viitoarea şosea de centură, 

aflată în faza de proiect de execuţie. 

Reactualizarea PLANULUI URBANISTIC GENERAL trebuie facuta in anul 2009, 

la cinci ani dupa ultima aprobare a acestuia in Consiliul Local Giroc. Avand in 

vedere dinamismul extrem de accentuat al dezvoltarii urbane, este imperios necesara 

reactualizarea PUG inainte de termen.. 

 



 30 

3. Disciplina în urbanism şi amenajarea teritoriului s-a desfăşurat în etape, după un 

Program de Control în teritoriu. S-a verificat existenţa autorizaţiei de construire 

pentru obiectivele de investiţii şi, după caz, reglementarea situaţiilor faptice, în 

funcţie de natura abaterilor descoperite de către inspectorul de specialitate, prin 

intrarea în legalitate. În cazurile în care s-a descoperit o abatere de la legislaţia în 

domeniul construcţiilor s-a aplicat amenda contravenţională sau penală, după caz, 

paşii de urmat fiind fie intrarea în legalitate prin întocmirea documentaţiilor aferente, 

fie desfiinţarea investiţiilor executate fără autorizaţie de construire şi revenirea la 

forma iniţială a proprietăţii afectate. 

În anul 2007 s-a înregistrat un număr de 5 abateri de către persoane fizice, cuantumul 

amenzilor fiind de 10.000 RON. Măsurile luate au fost cele privind intrarea în 

legalitate, prin întocmirea documentaţiilor, avizarea şi aprobarea lor, emiţându-se 

autorizaţii de construire în termenul prevăzut în procesele verbale de constatare a 

contravenţiilor, astfel evitându-se urmărirea penală a contravenienţilor. 

Totodata au fost inregistrate si un numar de doua sesizari cu privire la incalcarea 

dreptului de proprietate prin construirea de imprejmuiri fara autorizatie de construire. 

In urma deplasarii in teritoriu si dupa realizarea de masuratori de catre persoane 

abilitate, s-a constat atat existenta autorizatiei de construire cat si faptul ca 

imprejmuirile erau amplasae regulamentar. 

 

CAP. XI MEDIU 

 

Factorii de mediu care influenţează viaţa populaţiei se împart în mai multe categorii 

de referinţă: - pe de o parte factorii poluanţi care dăunează mediului sub anumite 

forme şi împrejurări, pe cealaltă parte, factorii care împiedică alternarea continuă a 

acesteia. 

Dacă ne raportăm la comuna Giroc, putem spune că am avut, avem şi, probabil vom 

mai avea, aceea poluare a aerului care poate proveni din surse ocazionale industriale 

sau provocate de om. Toate aceste surse au fost prezente în comunitatea noastră şi 

probabil vor mai rămâne, dar avem o mare datorie: de a lupta pentru micşorarea 

acestora şi reducerea efectelor negative. 

Dacă ne referim la poluările ocazionale, împotriva acestora se poate acţiona rapid 

izolându-le şi făcându-le să dispară cât mai curând posibil. 

Poluările industriale sunt generate în schimb în zona noastră de către CET şi în 

ultimii ani de către gazele de eşapament, ţinând cont de creşterea numărului de 

autoturisme pe zi ce trece. Avem însă o categorie de factori poluanţi din cauza unei 

înţelegeri greşite din partea locuitorilor, foarte des răspândite în aşezările rurale şi 

acestea sunt legate de aprinderea voită a diferitelor materiale fie ele vegetale, sau de 

altă natură, fie pentru un scop anume sau doar pentru distrugere, factor ce este foarte 

greu de controlat, întrucât se produce instantaneu şi, în marea majoritate pe timpul 

nopţii.  

Din acest punct de vedere aproape că nu se mai poate interveni şi, de aceea, creşte 

pericolul unui dezastru cauzat de lipsa de supraveghere a focului.  
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Dacă am început să gestionîm foarte bine aruncarea gunoaielor la întâplare, nu putem 

supraveghea îndeajuns de bine depunerea de moloz şi pământ provenit din 

excavaţiile diferitelor construcţii. 

Dacă în această direcţie avem cunoştinţe de cum se produce poluarea, cine o produce 

şi ce măsuri să luăm, rezultatele nefiind pe măsura aşteptărilor, în schimb Consiliul 

Local a reuşit să promoveze un program privind îmbunătăţirea standardului de viaţă 

al populaţiei, paralel cu cel al standardului de mediu.  

Măsurile întreprinse au fost următoarele: 

- Extinderea şi înfiinţarea de noi reţele de apă potabilă; 

- Înfiinţarea şi extinderea reţelelor de prelucrare a apelor menajere; 

- Intermedierea serviciului de colectare a deşeurilor menajere din gospodăriile 

populaţiei prin colectarea acestora de către o societate de profil; 

- Dezvoltarea infrastructurii căilor de rulare prin asfaltarea străzilor în totalitate, 

împiedicând astfel poluarea cu praf şi alte particule dăunătoare; 

- Achiziţionarea unui utilaj care să facă curăţirea şoselelor prin aspirarea şi spălarea 

lor; 

- Refacerea rigolelor de colectare a apelor pluviale şi realizarea unui sistem de 

circulaţie şi conducere a acestora, în vederea împiedicării băltirii lor; 

- Cosmetizarea arborilor şi înlocuirea celor bătrâni pentru redarea în atmosferă a 

oxigenului rezultat din fotosinteză; 

- Înierbarea tuturor spaţiilor aflate pe domeniul public, în vederea reţinerii 

particulelor de praf din atmosferă şi a unui ambient pe măsură; 

- S-a acţionat ferm de cel puţin 5 ori în fiecare an pentru înlăturarea deponeelor de pe 

marginea drumului judeţean şi a drumurilor marginale, a canalelor. 

Toate aceste măsuri pot conduce într-un timp relativ scurt la obţinerea de rezultate 

pozitive menite să îmbunătăţească condiţiile de viaţă ale locuitorilor noştri care au 

dreptul să trăiască într-un mediu curat şi nepoluat, să respire aer curat. 

Există un factor important asupra căruia va trebui, cu siguranţă, să medităm cu mai 

multă atenţie. Acel factor este OMUL, care trebuie să aibă o conduită adecvată 

atunci când trăieşte într-o colectivitate civilizată, dar nu numai atât, ci oriunde s-ar 

găsi să fie conştient de rezultatul acţiunilor sale împotriva mediului. 

 

CONCLUZII LA RAPORT 

 

Această prezentare constituie un exemplu de comunicare între administraţia publică 

locală, Consiliul Local şi cetăţeni, fiind uneori asimilat unui mesaj responsabil, 

alteori unor iniţiative, sau angajamente, dar de bună seamă este o garanţie pentru cei 

care ne-au ales. 

S-a făcut o prezentare transparentă a tuturor actelor decizionale, abordând în mod 

special importanţa participării cetăţeanului la actul de decizie, considerând că în acest 

mod se elimină din start actele imprudente şi, deci, acuzele nefonadate. 

Încă ne confruntăm în multe din situaţiile prezente în administraţia publică cu actul 

birocratic, un duşman greu de învins al funcţiei de organizare. 

Au fost prezentate mai multe funcţii care guvernează administraţia publică locală, 

una dintre ele fiind funcţia de previziune, bine stăpânită şi exploatătă la maxim în 
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condiţiile în care atât sitemul politic cât şi administrativ caută să ocupe loc în 

instituţiile statului. 

Au fost prezentate şi identificate atât aspectele care ne bucură, cât şi cele care ne 

întristează. Au fost prefigurate procese şi proiecte ce vor urma să se deruleze în 

comuna noastră.  

Au fost prezentate evenimente fundamentate pe baze reale, pe date, pe statistici şi 

analize, crându-se un cadru larg de discuţie prezentând gradul de dezvoltare al 

comunei la care s-a ajuns.  

Au fost conştientizate şi oportunităţile în ceea ce priveşte competiţia cu oraşul din 

apropiere, dorinţele acestui consiliu local. 

Au fost prezentate punctele noastre forte şi slăbiciunile proprii; 

Au fost evaluate premizele şi cadrul în care se vor aplica planurile de viitor. 

Materialul a arătat că funcţia de organizare în definirea ei ca funcţie a 

managementului înseamnă gestionarea problemelor, conducerea lor spre o rezolvare 

sigură, modificarea anumitor procese învechite şi înlocuite cu o structură stabilă şi de 

perspectivă, puţin rigidă, în care să se regăsească principiile autodeterminării.  

S-au făcut propuneri de organizare structurală, toate cuprinse în studii şi concepte 

despre administraţie. 

S-au făcut propuneri de mărire a organigramei, de majorare a salariilor, dar şi de 

creştere a responsabilităţii personalului, care deserveşte comunitatea. 

Toate acestea au ca scop atingerea unor performanţe care să rezolve repede şi 

indubitabil problemele comunităţii legate de îmbunătăţirea condiţiilor de trai, 

siguranţa cetăţeanului, păstrarea avutului obştesc, creşterea calităţii vieţii şi a 

condiţiilor de mediu. 

A fost prezentată funcţia de conducere prin prezenţa competenţelor, a autorităţii şi 

responsabilităţii în fiecare domeniu. La promovarea personalului, precum şi la 

angajare s-au avut în vedere factorii de competenţă sau de autoritate profesională, 

făcând în acest fel doar acelor persoane cu pregătire şi cu disponibilitate de a munci 

pentru cetăţean. 

Au fost evidenţiate o serie de merite, precum şi contribuţii personale la realizarea 

unor obiective fundamentale sau derivate ale socităţii din care facem parte. 

În toată această prezentare nu au fost amintite niciodată măsurile coercitive sau de 

control, întreaga activitate din cadrul aparatului Primăriei bazându-se pe 

responsabilitatea fiecărui angajat, fapt ce a determinat evitarea unei anumite linii 

ierarhice care ar fi putut avea consecinţe nu prea fericite pe planul creşterii 

operativităţii. 

Materialul prezentat este şi un document sintetic, dorit a fi înţeles de fiecare locuitor 

al comunei noastre, în scopul informării corecte a cheltuirii  banilor din bugetul local. 

Principalul obiectiv pe care am căutat să-l ating a fost acela de a avea o administraţie 

publică locală eficientă, în folosul cetăţeanului, de a crea o echipă împreună cu 

Consiliul Local şi cu cetăţeanul beneficiar al realizărilor noastre.  

Drumul pe care am pornit împreună de peste 12 ani s-a dovedit a fi unul bun şi sigur, 

a pus în valoare interesul comunităţii, responsabilitatea şi seriozitatea actului 

decizional. 
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Cu siguranţă există şi oameni cărora le ste teamă de schimbările bruşte sau de 

neputinţa de a se adapta la nou. Găsesc că este corect ca toţi acei care au participat la 

ctul decizional să fie promotori ai ideilor inovatoare, în primul rând pentru faptul că 

procentul celor care agrează aceste transformări este cu mult peste cât se estimează 

şi, aşa, cum viaţa a dovedit-o de atâtea ori, cei puţini trebuie să-i urmeze pe cei mulţi. 

Sunt convins că doar acţionând împreună, autoritate publică şi cetăţeni, pe baza 

promovării dialogului deschis şi asigurării participării tuturor la dezbatere şi 

adaptarea deciziilor în domeniile importante, vom putea să punem o cărămidă în 

plus, niciodată ultima, la aceste  edificii care sunt  casele  noastre: GIROCUL şi 

CHIŞODA.  

 

 

 GIROC, 31.01.2008     PRIMAR 

        Jr. Iosif Ionel Toma 

   

 

 

 

 


