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Domnilor consilieri, în conformitate cu prevederile art. 63alin. (3) lit. a) 
din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, vă prezint: 

 
 

RAPORTUL PRIMARULUI PRIVIND STAREA ECONOMICĂ, 
SOCIALĂ ŞI DE MEDIU A COMUNEI GIROC PE ANUL 2009 

 
 

CAPITOLUL I. STAREA ECONOMICĂ 
 

În cadrul politicii economice naţionale, comunele, oraşele, municipiile 
şi judeţele au dreptul la resurse financiare proprii, pe care autorităţile 
administraţiei publice locale le stabilesc, le administrează şi le utilizează 
pentru îndeplinirea competenţelor si atribuţiilor ce le revin, în condiţiile legii. 

Veniturile care au constituit bugetul local pe anul 2009, sunt: 
 Impozite şi taxe de la populaţie – 495.484 lei 
 Impozite şi taxe de la persoane juridice – 5.615.806 lei 
 Venituri din concesiuni şi închirieri – 560.852 lei 
 Venituri din vânzarea bunurilor private –267.849 lei 
 Alte venituri – 507.557 lei 
 Cote din impozitul pe venit – 5.871.287 lei 
 Sume alocate de la Consiliul Judeţean pentru echilibrare  -

471.448 lei 
 Sume defalcate din TVA – 1.712.000 lei 
 Sume provenite din amenzi – 46.104 lei 
 Sponsorizări - 35.150 lei 

 
Total venituri: 15.583.538 lei 

 Cheltuielile din bugetul local au fost făcute în conformitate cu 
prevederile Legii nr. 18 a bugetului de stat pe anul 2009 şi a Hotărârii 
Consiliului Local nr. 27 din 31 martie 2009 pentru aprobarea bugetului local. 
 Structura cheltuielilor în anul 2009 a fost următoarea: 
 Cheltuieli cu plata salariaţilor angajaţi (inclusiv cadre didactice) – 

3.708.588 lei 
 Cheltuieli curente (iluminat, încălzire, telefonie, rechizite, materiale 

curăţenie, alte materiale, combustibil şi diferite prestări servicii) – 
4.393.512 lei 

 Subvenţii acordate pentru transportul în comun – 690.671 lei 
 Subvenţii diferentă preţ apă şi canalizare - 90.500 lei 
 Ajutoare sociale, inclusiv ajutoare de încalzire – 123.883 lei 
 Burse elevi  - 4.950 lei 
 Dobânda Banca Comercială pentu împrumut -  2.499.000 lei 
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Dintre obiectivele administraţiei publice locale, îndeplinite în anul 2009, 
le reamintim pe cele mai importante, suma totală pentru cheltuielile de 
capital fiind 3.887.000  lei, care se compune din:   
 „Modernizare drumuri comunale” - 470.000 lei; 
 „Extindere reţele apă Giroc şi Chişoda”   - 230.000 lei; 
 „Extindere reţele canalizare Giroc şi Chişoda”   - 438.000 lei; 
 Reactualizare Studiu Fezabilitate “Modernizare drum comunal Giroc – 

Mănăstirea Sfânta Treime”  - 74.700 lei 
 Proiect tehnic „Reamenajare şi extindere Dispensar Uman Chişoda” – 

30.000 lei 
 Reactualizare PUG Giroc - Chişoda – 29.000 lei 
 „Sistem de automatizare şi programare clopote şi ceasuri de turn 

Biserica Ortodoxă Giroc” - 48.400 lei 
 „Sistem de automatizare şi programare clopote şi ceasuri de turn 

Biserica Ortodoxă Chişoda” – 67.500 lei 
 „Monument marmură albă Cor Biserica Ortodoxă Giroc” - 27.400 lei 
 „Gazon sintetic” teren sport Ansamblu Sportiv Chişoda – 76.000 lei 
 „Desfiinţare şi extindere clădire primărie Giroc şi refuncţionalizare 

remiză pompieri” – 1.170.000  lei 
 Dotări primărie: sisteme calcul, demolator (picamer) şi instalaţii aer 

condiţionat (poştă,  poliţie) – 69.000 lei 
 „Extindere grădiniţă Chişoda” – 792.000 lei  
 Rest de plată „Sală sport Şcolară Chişoda”  - 365.000 lei 

 
 

CAPITOLUL II.  AGRICULTURA 
 

 
Comuna Giroc cu cele 2 localităţi componente, Giroc şi Chişoda, se 

întinde pe o suprafaţă totală de circa 4.200 ha. 
Situaţia terenurilor din comună se prezintă astfel: 

     - în baza Legii nr. 18/199 s-a validat suprafaţa de 3.044,32 ha din care: 
- 2.163,25 ha  aparţin localităţii Giroc  
-  881,07 ha, aparţin localităţii Chişoda. 

În baza Legilor nr. 1/2000 şi 247/2005 a fost validată suprafaţa de 
854,50 ha din care s-a reuşit punerea în posesie a suprafeţei de 455,29 ha, 
deficitul de teren pentru aplicarea legilor fondului funciar fiind de 399,21 ha. 

În total, teren agricol pe raza comunei Giroc este 3.499,61 ha. 
În ultimii ani, prin aprobarea Planurilor Urbanistice Zonale, tot mai 

mult teren agricol s-a introdus în intravilanul extins al comunei, însumând o 
suprafaţă de  625,86 ha. 

Culturile înfiinţate în anul 2009, specifice zonei noastre, sunt 
următoarele: porumb - 303 ha, grâu - 260 ha, secară de primăvară - 14 ha, 
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orz - 200 ha, cartofi - 35 ha, masă verde, rămânând aproximativ 2.500 de ha 
nelucrate. 

În acelaşi timp au fost solicitate subvenţii pentru motorină (1 leu/ha): 
 pentru culturile de primavară , fiind înregistrate 3 cereri pentru o 

suprafaţă de 126,38 ha. 
 Pentru culturile de toamnă, fiind înregistrate 13 cereri pentru o 

suprafaţă de 267,98 ha; 
Pentru subvenţiile pe suprafaţă (SAPS) au fost depuse la APIA Timiş 

143 cereri pentru suprafaţa de 1.731,18 ha. 
Pe parcursul anului 2009 la compartimentul agricol au fost 

înregistrate, spre rezolvare, un număr de 706 cereri depuse pentru 
eliberarea de adeverinţe privind terenurile deţinute în proprietate pe raza 
comunei, formulate de persoane fizice,  în vederea completării dosarelor 
pentru obţinerea burselor şcolare, dosarelor de şomaj, deducere impozit, 
schimbarea domiciliului pentru cei care s-au stabilit în comuna noastră şi cei 
care au preschimbat buletinele de identitate. 

Au fost formulate diverse cereri, sesizări, comunicări, solicitări de 
situaţii, puncte de vedere privind modul de aplicare a prevederilor Legii 
fondului funciar, formulate atât de persoane fizice (contestaţii, solicitări de 
date din dosarele depuse, completări de dosare, etc.) cât şi de diferite 
instituţii din judeţ sau din alte localităţi (Judecătorie, Tribunal, Curtea de 
Apel, Poliţie, Instituţia Prefectului, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru 
Agricultură, unităţi de cult, alte primării, etc.), la aceste cereri s-au formulat 
răspunsuri în baza evidenţelor avute la dispozitie de compartimentul agricol. 

Un număr de 17 cetăţeni au optat pentru  transferul cu suprafaţa 
rămasă de pus în posesie pe anexele altor localităţi din judeţ (16 la Buziaş, 1 
la Maşloc) şi 5 beneficiari au optat pentru despăgubiri, în conformitate cu 
prevederile art. 10 din H.G. 890/2005 cu completările ulterioare. 

A fost eliberat un număr de 72 de titluri de proprietate. 
În conformitate cu prevederile H.G. nr. 611/2001, au fost depuse cereri 

formulate de către persoane fizice în vederea obţinerii certificatelor de 
producător şi a vizelor trimestriale. În urma verificărilor efectuate la 
gospodăriile populaţiei şi întocmirii proceselor-verbale de constatare, în anul 
2009 s-au eliberat 97 de certificate de producător şi s-au aplicat vize 
trimestriale la solicitarea beneficiarilor. Principalele produse agricole pentru 
care s-a solicitat eliberarea certificatului de producător pe un trimestru/an, au 
fost următoarele: roşii, castraveţi, dovlecei, conopidă, ardei, vinete, gogoşar, 
fasole, morcovi, pătrunjel, ţelină, leuştean, mărar, mazăre, ceapă, gulii, 
varză, mere, pere, prune, caise, piersici, cireşe, căpşuni, sfeclă, ridichi, 
spanac, usturoi, flori (diferite specii), ouă, cartofi, lapte, brânză, smântână, 
grâu, porumb etc. 

În baza prevederilor art. 23 şi 34 din Legea fondului funciar nr. 
18/1991, republicată, au fost depuse 6 documentaţii în vederea dobândirii în 
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proprietate a terenurilor aferente caselor de locuit şi anexelor gospodăreşti, 
dosare ce au fost înaintate Instituţiei Prefectului Judeţul Timiş pentru 
eliberarea Ordinului prefectului. Pentru suprafaţa totală de 12.024 mp. 
teren intravilan. 

În anul 2009 au fost emise 6 ordine ale prefectului. 
De asemeni, au fost formulate 12 cereri pentru eliberarea de 

adeverinţe cu privire la vechimea în muncă pentru persoanele care au lucrat 
la fostul C.A.P. (Giroc şi Chişoda), la Asociaţia Economică Intercooperatistă 
Giroc (fosta Avicola), fiind necesare pentru completarea dosarelor de 
pensionare. 

Au fost înregistrate cereri, sesizări, comunicări – formulate de către 
persoane fizice şi de către persoane juridice – prin care s-a solicitat 
confirmarea datelor înscrise în registrul agricol privind terenurile deţinute sau 
animalele crescute în gospodării; eliberarea de copii de pe diferite 
documente, eliberarea de extrase de pe planurile de fond funciar în număr 
de 688, etc. 

Numărul gospodăriilor trecute în registrul agricol în anul 2009 din 
comuna Giroc este de 2.608 din care 1.620 gospodării sunt în localitatea 
Giroc şi 988 gospodării în localitatea Chişoda. 

Peste 4.168 de persoane locuiesc în Giroc şi 2.319 persoane la 
Chişoda, în total peste  6.487 de persoane. 

Efectivul de animale, la nivelul comunei Giroc la data de 31.12.2009 
este următorul: 

 bovine – 337; 
 cabaline – 50; 
 ovine – 5.500; 
 porcine – 280; 
 păsări – 5.568; 
 familii albine – 40; 

În anul 2009 la sediul primăriei au fost înregistrate 4 contracte de 
arendare pentru o suprafaţă totală de 53,81 ha pentru localitatea Giroc. În 
total sunt valabile contracte de arendare pentru o suprafaţă totală de 332,35 
ha la nivel de comună (278,54 ha - Chişoda şi 53,81 ha – Giroc). 
 

 
CAPITOLUL III.  SERVICII PUBLICE 

 
SC Giroceana SRL deserveşte locuitorii comunei Giroc cu satul 

Chisoda prin transportul călătorilor pe ruta Giroc - Timişoara, Chişoda – 
Timişoara şi retur, precum şi exploatarea reţelei de apă potabilă şi de 
canalizare. 

În viziunea noastră, transportul de calitate este acela pentru care un 
client a plătit, este mulţumit că nu a pierdut timp, nu a făcut eforturi fizice, nu 
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a  avut evenimente neplăcute, nu a avut riscuri pentru sănătatea sau 
bunurile sale şi a ajuns la destinaţie. 
 
 Activitatea de transport călători an 2009 

Transportul călătorilor comunei s-a realizat cu ajutorul a 6 autobuze 
marca IKARUS şi, pentru excursii, un autocar SETRA, utilat la standarde 
internaţionale. 

În anul 2009, transportul călătorilor s-a efectuat regulat conform 
graficelor aprobate, fără anulari de curse sau întârzieri. În orele de vârf şi 
dimineaţa, s-au suplimentat cursele cu câte un autobuz, pentru a evita 
supraaglomeraţia călătorilor şi evitarea unor accidente. 
        
Venituri   din  activitatea  de  transport:     
 Vanzari bilete                                  170.806  lei 
 Vanzari abonamente                      124.271  lei 
Subvenţii: 
 Diferenţă pret bilet                              57.813 lei 
 Diferenţă pret  abonamente                30.767 lei 
 Legitimatii gratuite handicap               32.776 lei 
 Abonamente gratuite                           16.594  lei 
 Legitimatii gratuite pensionari            328.424 lei 
 Diferenţă pret  abonamente elevi         63.626  lei 
 Transport  grupuri                                 46.062  lei 
 Venituri excepţionale                            50 .000 lei 

                                      Total                      921.139  lei      
 
        In  anul   2009  s-au  vandut   140.000  bilete  la  un  pret  de  1.50 lei,  
fiind   subventionate   pana  la  2 lei    cu  diferenta  de  0.5 lei /bilet  de  
Consiliu  Local  Giroc. 
       S-au   vandut  6.000  de  abonamente  in  anul  2009 care     au  fost  
subventionate  cu  diferenta  de  pret  in   functie  de  felul  abonamentului. 
   Legitimatiile   gratuite   acordate  persoanelor   cu  handicap  in  anul  2009  
au  fost  in  numar  de  65  subventionate  integral  de  Consiliub  Local  la  
un  pret  de  50 lei/ abonament  in  fiecare  luna. De  asemenea  s-au  
eliberat  un  numar  de  600  de  legitimatii  gratuite   pensionarilor  indiferent  
de  varsta   pana  la  limita  de  900lei pensie.Legitimatiile  au  fost  
subventionate  la  pretul  de 50 lei/luna./persoana. 

Un  numar  de  300 de  elevi  lunar  beneficiaza  de  abonamente   la  
jumatate  de  pret  diferenta  fiind  suportata  de  Consiliu  Local. 
 
Cheltuieli   din  activitatea  de  transport: 

 cheltuieli combustibil              256.219  lei 
 piese schimb               176.358  lei 
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 asigurări, taxe licenţă                    74.306  lei 
 imprimate bilete, abonamente               13.268  lei  
 salarii                                       280.000  lei 
 obligaţii salarii                                76.236  lei 
 alte cheltuieli                               34.477 lei 
total                               910.864  lei 

    
În anul 2009 s-au efectuat 40 de excursii şi deplasări cu echipele de 

fotbal din Giroc şi Chişoda, formaţia de dansuri populare din Giroc, echipa 
SVSU Giroc, fanfara, elevii din Giroc şi Chişoda, precum şi grupuri de 
cetăţeni din Giroc şi Chişoda. S-au efectuat deplasări cu formaţia de dansuri 
şi corul Bisericii din Giroc la Paris. 

 12 excursii cu elevii din Giroc şi Chişoda 
 10 excursii la mănăstiri 
 18 deplasări cu dansatori, pompieri, fotbalişti   

            
 Activitatea de exploatare a reţelelor de apă potabilă şi de canalizare 
 
       În  anul  2009 s-au  finalizat  lucrarile   de  extindere la  reteaua  de  
apa  potabila  si  canalizare   precum  si  bransamantele  gospodariilor  din  
comuna  Giroc  si  sat  Chisoda 
Extinderile   la  reteaua  de  apa  si  canalizare  au  fost  de  8 km  pentru  
bransarea  160 de  abonati.    

În evidenţele societăţii figurează: 
- 1.500 abonaţi la reţeaua de canalizare 
- 1.900 abonaţi, consumatori de apă potabilă 

 
Venituri din exploaterea reţelei de apă potabilă şi de canalizare: 
 Venituri  din fact. apa               382.742  lei 
 Venituri  din  fact canal           127.026 lei 
 Venituri  taxe  racord  canal      25.212 lei 
 Venituri  taxe  racord  apa          38.322 lei 
 Subventii  diferenţă preţ  apa             50.643lei 
 Subventii  diferenţă  tarif canal          33.567 lei  
 Venituri din serviciul retea canal    200.110 lei   

    Total                     857.622  lei 
    
 Cheltuieli activitatea de apă – canal: 
               
 Cheltuieli   consum   apa           366.025   lei 
 Cheltuieli factura canalizare      133.600  lei  
 Cheltuieli  salarii                     280.000 lei 
 Obligaţii salar                            77.000 lei 
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Total                             856.625     lei 
 
  În activitatea de exploatare a reţelei de apă potabilă şi de canalizare 
nu s-au înregistrat probleme deosebite, avarii grave şi de lungă durată. 

În urma sesizărilor primite de la cetăţeni, cei 7 angajaţi calificaţi în 
domeniu au intervenit în cel mai scurt timp la orice oră şi în orice zi a 
săptămânii. Populaţia comunei nu a avut de suferit în timpul intervenţiilor, 
alimentarea cu apa şi canalizarea făcându-se în mod normal şi fluent, 
datorită utilajelor din dotare şi operativităţii personalului angajat. 

Din cauza depunerilor de pământ şi pietriş pe şosele în urma lucrărilor 
la reţeaua de apă potabilă şi de canalizare, nu s-au spălat şoselele. Periile 
de curăţat sunt pentru praf şi nu rezistă la pământ şi pietriş. 
 

SC Giroceana SRL are, în total, 27 angajaţi. 
 
S.V.S.U. Giroc 
 
 Înfiinţat în anul 1970, acest serviciu a participat la competiţii după cum 
urmează: 

-  În 2000 la concursurile profesionale, ocupând locul V la faza 
judeţeană; 

- În 2001 câştigă locul I la faza judeţeană, locul I la faza 
interjudeţeană şi locul VI la faza naţională; 

- În 2002 câştigă locul II la faza judeţeană; 
- În perioada 2002 – 2005 nu mai participă la concursurile 

profesionale, antrenându-se; 
- În 2005 se reorganizează serviciul, înfiinţându-se S.V.S.U. 
- În 2006 câştigă locul I la faza judeţeană, locul I la faza 

interjudeţeană, locul II la faza naţională (obţine titlul de 
vicecampioni naţionali) 

- În 2007 câştigă locul I la toate fazele şi probele, cucerind titlul de 
campioni naţionali; 

- În 2008 S.V.S.U câştigă, de asemenea, titlul de campioni 
naţionali; 

- În 2009 se câştigă, la faza judeţeană şi interjudeţeană locul I, 
ceea ce permite participarea la faza naţională cu două loturi: 
S.V.S.U. Giroc şi S.P.S.U. S.C. Giroceana S.R.L., câştigând 
ambele formaţii locul I la toate probele şi titlul de campioane 
naţionale. 

 
Astfel, se înregistrează primul record naţional de obţinere a 

titlului de campioni de trei ori consecutiv. 
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Pentru prima dată în istoria comunei noastre se înregistrează două 
recorduri absolute şi anume: cucerirea a 3 titluri de campioni naţionali 
consecutiv şi 1 titlu de campion naţional la Serviciul profesionist pentru 
situaţii de urgenţă. 

Odată cu constituirea celor două loturi, efectivul a crescut cu noi tineri 
din Giroc. Din rândul acestora s–au selectat doi antrenori, profesorii Saucă 
Marius şi Bordea Cristian, aceştia promovând şi profesând o disciplină 
sportivă ce a avut un impact pozitiv asupra întregului efectiv angrenat în 
antrenamente.  

Loturile participante la concursurile profesionale au avut în 
componenţă pe: 
 CRĂINICEANU DUMITRU 
 SCUTCA CAIUS 
 BORDEA CRISTIAN 
 SAUCĂ MARIUS 
 SEMIN VASILE 
 SIMON IUSTIN 
 BORDIANU RĂZVAN 
 CÎMPEANU COSMIN 
 DUMITRU CIPRIAN 
 MARINCU I. ALEXANDRU 
 TOMUŞ PETRU 
 GRADA AUREL 
 COTOŞ ADRIAN 
 ŢUGUI MIHAI 
 CUCIUREANU GRAŢIAN 
 SITAR GHEORGHE 
 LALU VICTOR – PAUL 
 COJEIA PETRICĂ 
 CHIRA VIRGINEL 

 
Pentru rezultatele deosebite obţinute, echipa a fost compensată cu 

premii constând în sume de bani (1.000 lei/persoană, prin hotărâre a 
Consiliului Local) urmând a se acorda numeroase diplome şi medalii cu 
ocazia dării în folosinţă a noii remize de pompieri. 

Pe parcursul anului 2009, un an al crizei şi al secetei prelungite, am 
avut 22 de intervenţii, incendii, calamităţi, salvări de animale, demolări, etc. 
rezolvate cu promtitudine şi profesionalism specific S.V.S.U.  
 
 

CAPITOLUL IV. STAREA SOCIALĂ 
 

Serviciul Social de Informare şi Consiliere Giroc  
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Pe parcursul anului au fost în monitorizare 25 de cazuri cu privire la 
situaţii de risc în care se află diverse persoane de pe raza localităţii Giroc, 
sau a localităţii Chişoda. Cazurile la care S.S.I.C.G. a lucrat în anul 2009 au 
fost extrem de variate, de la abuz fizic, emoţional, rele tratamente aplicate 
minorilor, violenţă domestică, la situaţii de risc ale unor persoane singure 
sau fără locuinţă. Aceste cazuri  au presupus perioade lungi de monitorizare 
şi intervenţii. 

Măsura de plasament în regim de urgenţă a fost aplicată într-un singur 
caz, cea de reintegrare în familia naturală în cazul a 4 copii, măsura de 
ridicare a tutelei a fost aplicată într-un singur caz, la cerere. 

Serviciul Social a avut 2 intervenţii în vederea instituirii măsurii de 
plasament din spital şi 4 deplasări cu serviciul INTAKE, din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş. 

În anul 2009  prin intermediul Serviciului Social s-au rezolvat solicitările 
cetăţenilor astfel: 
 În baza Legii  61/1993 :  89 dosare de alocaţii de stat; 
 În baza OUG 148/2005 :  61dosare indemnizaţii creştere copil;  
 În baza Legii 428/2006 : 66 dosare trusou; 
 În baza Legii 416 / 2001 : 67 dosare de alocaţii nou născuti; 

          Numărul beneficiarilor de ajutor social în baza Legii 416/2001 a 
crescut de la  23 de dosare în 2008, la 25 dosare în 2009, iar numărul 
dosarelor de alocaţie complementară şi monoparentală întocmite în baza 
O.U.G. nr. 105/2003 este de  35. 
 În anul 2009 s-au acordat două ajutoare de înmormântare şi un ajutor 
de urgenţă pentru o familie aflată în dificultate. 

Anchetele sociale întocmite pe parcursul unui an au fost în număr de 
250 pentru diferite situaţii prevăzute de lege. 

Pentru sezonul rece 2009 – 2010 s-au întocmit, conform OUG nr. 
5/2003, privind acordarea ajutorului de încălzire a locuinţei, cu modificările şi 
completările ulterioare, 419 dosare din care 212 cereri de gaz şi 207 
ajutoare lemne, aprobate, iar un număr de 4 cereri au fost respinse 
deoarece veniturile familiei depăşeau cuantumul prevăzut în ordonanţa de 
urgenţă. 

Beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 le-a fost 
aprobat un număr de 21 de cereri pentru ajutoarele de încălzire pe lemne. 
 Cu ocazia Sfintelor Sărbători de Paşti şi Crăciun din anul 2009 a fost 
oferit un număr de 600 pachete: 300 pachete pentru Paşti şi 300 pachete 
pentru Crăciun pentru persoanele din comună care au venituri reduse sau se 
află în situaţii de dificultate. 

În conformitate cu regulamentele europene, în baza H.G. 600/2009 s-
au acordat ajutoare constând în făină şi zahăz. Consiliul Judeţean Timiş a 
centralizat listele pe categorii de persoane defavorizate şi totodată, a stabilit 
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şi consemnat în liste cantităţile de zahăr şi făină care să fie distribuite 
beneficiarilor. 
 În cadrul acestui program ne-au fost repartizate 6.800 kg făină şi 1.933 

kg. zahăr. 
În anul 2009 S.S.I.C. Giroc a susţinut 2 campanii de strângere de 

fonduri pentru 2 copii cu probleme grave de sănătate.                               
De asemenea, la Primăria comunei Giroc sunt angajaţi şi monitorizaţi 

24  asistenţi personali, iar 28 aparţinători sunt cu indemnizaţii de însoţitor.  
Au fost efectuate 52 anchete sociale la domiciliul persoanelor care au 

asistent personal. 
Pe parcursul anului au fost monitorizaţi 8 copii care sunt încadraţi în 

gradul de handicap grav cu asistent personal. 
Conform Legii 396/2006, privind acordarea sprijinului financiar la 

constituirea familiei s-au înregistrat un număr de 48 dosare. 
S-au întocmit 6 dosare cu documentaţia necesară pentru numire 

curator conform prevederilor din Codul Familiei. 
A fost asistat un număr de 3 bătrâni la semnarea actelor notariale 

conform Legii nr. 17/2008. 
 
Psiholog  

Începând cu luna iulie şi până în decembrie 2009, activitatea 
desfaşurată pe specialitatea consiliere educatională şi vocaţională, 
consiliere şcolară (consiliere individuală şi de grup), organizată atât în 
cabinetul din cadrul Primăriei, cât şi în  Şcoala cu clasele I-VIII Giroc şi 
Şcoala cu clasele I-VIII « Iosif Ciorogariu »Chisoda  s-a referit la un număr 
de 17 tipologii. 

Astfel, numărul subiecţilor consiliaţi în cadrul şcolilor amintite pe 
diferite tulburări, inclusiv disgrafie şi dislalie, au fost în număr de 30, iar 
subiecţii consiliaţi în cabinetul din cadrul Primăriei au fost în număr de 5, 
programaţi în şedinţe de consiliere cu durata de 50 minute/şedinţă. 
 

CAPITOLUL V.  STAREA CIVILĂ 
 

În decursul anului 2009, la serviciul de stare civilă al primăriei noastre 
au fost întocmite 121de acte, au fost înregistrate 311 acte şi fapte de stare 
civilă.  

Iată cum arată tabloul synoptic al evidenţelor de stare civilă: 
 acte de naştere înregistrate - 2 transcrieri; 
 acte de căsătorie înregistrate - 69; 
 acte de deces înregistrate - 50. 

În cadrul activităţii desfăşurate în acest serviciu s-a mai eliberat un 
număr de 157 certificate de stare civilă, după cum urmează: 
 certificate de naştere – 6 
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 certificate de căsătorie – 87 
 certificate de deces – 64 
 121 buletine statistice  
 s-au predat 50 buletine sau cărţi de identitate 
 s-au înregistrat 44 de cereri pentru eliberarea certificatelor de stare 

civilă din alte localităţi. 
 a fost eliberat un număr de 61 de extrase pentru uzul organelor de 

stat.  
 s-au eliberat 72 livrete de familie.  
 s-au rectificat cinci acte de stare civilă. 

 
CAPITOLUL VI.  CULTURA 

 
       Beneficiind de un real sprijin din partea Consiliului Local, Ansamblul 
Ghiocelul a dovedit, dincolo de toate previziunile că este un mare ansamblu, 
că poate susţine un spectacol de câteva ore, cu artişti proprii, urcând pe 
scene alături de mari ansambluri din ţară şi străinătate.  
 În acest fel, acest ansamblu a participat la peste 50 de spectacole din 
ţară şi străinătate, multe dintre ele fiind transmise de canalele de televiziune 
naţionale şi internaţionale. 
  Principalele acţiuni desfăşurate pe parcursul anului 2009, au fost: 
 24 ianuarie - 150 de ani sărbătoriţi în curtea Căminului Cultural Giroc 

alături de fanfara RRO AMICIŢIA; 
 Spectacol televizat la Bucureşti de Dragobete, transmis pe TVR 

Internaţional, TVR 2 şi TVR 3; 
 Spectacol prezentat la Simpozionul de folclor de la Săcălaz;  
 Festivalul „Top Mărţişorul”; 
 Spectacol folcloric la Moşniţa; 
 Filmări de videoclipuri cu instrumentistul Nelu Savu; 
 Spectacol folcloric susţinut la restaurantul Arizona cu ocazia “Balul 

Vânătorilor”; 
 Spectacol Folcloric la Şcoala Populară de Artă Timişoara - 8 martie; 
 Spectacol folcloric de Paşti unde se prezintă fragment din repertoriul 

“LA VREME DE SĂRBĂTOARE”, preluat de TVR Bucureşti, transmis 
pe TVR 2 şi TVR Internaţional; 

 Spectacol folcloric la Filarmonica Banatul “MUGURI DE PRIMĂVARĂ”, 
preluat şi transmis de Televiziunea Europa Nova; 

 Deschiderea Rugii Girocene; 
 Expoziţie internaţională în Italia - unde Ghioceii sunt mesagerii 

României; 
 Filmări în realizarea videoclipurilor cu Denisa Vălungan, prezentate la 

diferite televiziuni locale şi naţionale (TVR Timişoara, TVR Favorit, 
Antena 1, OTV, TVR Naţional); 
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 Lada cu zestre ediţia a lll-a, faza l-a; 
 Spectacol cu juniorii la Şcoala din Giroc ; 
 Spectacol - “Zilele oraşului Caransebeş”; 
 Deschiderea Rugii de la Săcălaz; 
 Festivalul concurs “Vetre Străbune”; 
 Vizionare Pro Tv la emisiunea “Dansez Pentru Tine”;  
 Spectacol susţinut la Centrul de afaceri pentru Majestatea Sa, Regele 

Mihai ; 
 Filmări cu interpreta Zorica Savu; 
 Spectacol televizat la Filarmonica „Banatul”; 
 Filmări videoclipuri cu Denisa „Sârboaica”, pentru televiziunea Favorit; 
 Spectacol susţinut în localitatea Coşeviţa cu ocazia Hramului Bisericii; 
 Concurs „Vetre Străbune” - faza a ll-a 
 Lada cu zestre – faza a ll-a  ;        
 Zilele Şcolii populare de Artă-Timişoara ; 
 Spectacol  folcloric cu ocazia încheierii anului şcolar, la Centrul de 

Cultură şi Artă - Timişoara; 
 Festivalul Etniilor- Timişoara, Muzeul Satului; 
 Deschidere Ruga Chişozeană; 
 Spectacol Casa Armatei; 
 Festivalul „Nedeea Românilor de Pretutindeni”, 
 Festivalul “Sivu şi Cosmin Golban” Chişoda 2009; 
 Filmări la TV Favorit “Seara Favoriţilor”, transmisiune directă cu invitaţii 

interpretei Zorica Savu; 
 Spectacol susţinut la Şcoala populară de Artă Timiş alături de elevii 

doamnei profesoare Desanca Lalici; 
 spectacol la Căminul Cultural din Giroc de Sf. Dumitru; 
 Festivalul Papricaşului-Buziş;                                                                                                                  
 spectacol susţinut în localitatea Chizătău; 
  Roadele Toamnei – Muzeul Satului; 
 Spectacol de Gală al Festivalului „Lada Cu Zestre a Neamului” Ed.a II–

a 2008, în sala Filarmonicii din Timişoara; 
 Invitaţi de interpreta Dolores Dongea în spectacolul folcloric televizat 

de TVRM cu ocazia zilei sale de naştere;  
 Festivalul interetnic “Jacu Ronkov”- Dudeşti Vechi; 
 Ruga bănăţeană la Paris – Franţa; 
 Turneu de 10 zile în Spania cu ocazia zilei de 1 Decembrie – Ziua 

României. 
 Telemaratonul Speranţei; 
 Spectacol susţinut la restaurantul Arizona cu ocazia Sărbătorilor de 

Crăciun. 
Tot în cadrul Căminului Cultural din Giroc activează fanfara compusă 

din 30 membri care a participat la următoarele manifestări; 
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 Deschiderea Rugii Girocene; 
 Participă la unele manifestării din localitate; 
 Participă la Festivalul Lada cu Zestre; 
 Participă la “Alaiul Colindătorilor”; 
 Colindă în ajunul Crăciunului pe la gospodarii satului. 

          
         În cadrul ansamblului activează 10 copii sub îndrumarea profesoarei 
Alina Cuibaru-Jumugă care învaţă să cânte la instrumente de percuţie 
participând la următoarele activităţi: 
 Festivalul “În Glas de Toacă”; 
 „Lada cu zestre”. 

     
  Clasa de “Fluieraşi”, având în componenţă 12 copii, coordonată de 
prof. Dorin Cuibaru a participat la următoarele activităţi: 
 Simpozionul de la Săcălaz; 
 Festivalul „Lada cu Zestre”; 
 „Ruga Şcolară” de la Săcălaz; 
 Concurs Şcolar „Vetre Străbune”; 
 Festivalul „Sivu şi Cosmin Golban”. 
 
     În anul 2009, a luat naştere grupul de fete specializat pe interpretare 

vocală “Zorelele Girocului” sub bagheta doamnei profesoare Desanca Lalici, 
care au participat la următoarele manifestări de gen: 
 Apariţii la emisiunea “Petrecere timişeană”- TV Europa Nova; 
 Festivalul „Lada cu Zestre”; 
 Festivalul concurs „Vetre Străbune”. 
 

       Corala “Giroceana” a luat fiinţă la începutul anului 2008, dirijată de 
domnul Mircea Sturza şi debutează la festivalul “În Glas de Toacă”, după 
care este invitată la Festivalul “Cântecele Învierii” la Mănăstirea Săraca. 
Festivalul concurs “Lada cu zestre” a fost o provocare pentru proaspăta 
formaţie, unde au obţinut un merituos loc 1, fiind apreciaţi de cel mai exigent 
juriu. 
       O parte din membrii Coralei “Giroceana” alături de membrii Corului 
Bărbătesc al Bisericii Ortodoxe din Giroc participă la concertul de colinzi 
susţinut la Biserica Ortodoxă din Paris-Franţa. 
      O altă clasă înfiinţată în acest an, este trupa de teatru, coordonată de 
actorul Claudiu Dogaru, care, în scurt timp, aduce şi premii de la următoarele 
participări:  
 Festivalul de teatru “Copil în Europa”; 
 Festivalul “Lada cu Zestre”  

        În anul 2009, Consiliul Judeţean Timiş şi Centrul de Cultură şi Artă 
Timiş continuă manifestarea cultural-artistică de interes judeţean „Lada cu 
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zestre a neamului”, participarea fiind mult mai numeroasă în acest an, iar 
concurenţa mult mai mare. 

Artiştii comunei Giroc au reuşit să aducă o mare bucurie şi mulţumire 
tuturor celor care s-au angrenat în actul de cultură, acumulând un nr. de 224 
de puncte (mai mult decât dublul obţinut de toate celelalte localităţi intrate în 
concurs, în acest an participând şi oraşele), câştigând şi în anul 2009 Marele 
Trofeu alături de alte 30 premii cu ocazia Festivalului „Lada cu Zestre”- Ediţia 
a lll-a, COMUNA GIROC menţinându-şi titlul de „Capitala Culturală a 
judetului Timiş”.  

 
    În acest an s-a desfăşurat a doua ediţie a Festivalului Cultural 

Spiritual “În Glas De Toacă”, cu o participare mult mai numeroasă decât 
precedenta.  

Toacele au fost făcute să răsune de formaţii din Giroc, Recaş, Deta, 
Giarmata, Criciova, Ghiroda, Buziaş, Ghilad şi măicuţele de la Mănăstirea 
Timişeni.   
 

CAPITOLUL VII.   SĂNĂTATEA 
 

În reţeaua publică de ocrotire a sănătăţii funcţionează, 4 cabinete de 
medici de familie, organizate în spaţii publice, aflate în contract cu Casa de 
Asigurări de Sănătate Timiş. 

 
Cabinet medical medic medicină generală dr. Barboni Lucia: 
 consultaţii: 7.800 
 tratamente: 890 
 decese 19 (mai puţine decât în anul 2008) 

Cabinet medical medic medicină generală dr. Toma Viana: 
- consultaţii: 8.054 
- tratamente: 734 
- decese 2 

 
Cabinet medical medic medicină generală dr. Moisă Corneliu: 

- consultaţii: 5.437 
- tratamente: 1.993 
- decese: 17 

 
Cabinet stomatologic dr. Olariu Codruţa: 

- consultaţii – 1.500 
- extracţii – 300 
- obturaţii – 600 
- profilaxie: fluorizări – 1.000 şi sigilări – 100 
- proteze dentare – 35 
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CAPITOLUL VIII. ÎNVĂŢĂMÂNTUL 

 
Relaţia de colaborare cu administraţia locală s-a integrat strategiei de 

descentralizare, conform căreia autorităţile publice locale trebuie să joace un 
rol important profesional şi tehnic, datorită angajamentelor faţă de cetăţeni. 
Primăria şi Consiliul Local al comunei Giroc sprijină activitatea din unităţile 
scolare. 
 
Şcoala cu clasele I-VIII şi Grădiniţa cu program prelungit Giroc: 
 
 La începutul anului şcolar 2008/2009 în grădiniţă au fost înscrişi un 
număr de 143 copii, împărţiţi în 5 grupe astfel: 
 grupa mică 50 copii,  
 grupa mijlocie 31,  
 grupa mare 30,  
 grupa mare pregătitoare 32 copii.  

Frecvenţa în grădiniţă a fost foarte bună, copiii lipsind doar din motive 
medicale.  

La începutul anului şcolar 2009/2010 numărul copiilor cuprinşi în 
grădiniţă a crescut la 172, din care 33 sunt într-o grupă de program normal şi 
139 copii în grupe cu program prelungit. 

Activităţile extracurriculare au cuprins o serie de spectacole, serbări şi 
alte activităţi specifice vârstei, activităţi educative desfăşurate de toate 
colectivele de elevi de la ciclul primar, precum şi 10 parteneriate cu diferite 
instituţii. 

 
În cadrul Şcolii cu clasele I-VIII Giroc, în anul 2008-2009 au fost 

înscrişi 202 elevi din care:  
- la clasele I-IV – din 106 elevi, au promovat 104, doi elevi au fost 

declaraţi repetenţi, procentul de promovabilitate fiind de 98,11%. 
- La clasele V-VIII – din 96 elevi cu situaţia încheiată au promovat 96, 

procentul de promovabilitate fiind de 100%. 
Urmare rezultatelor bune obţinute, la sfârşitul anului şcolar trecut 

trebuie să menţionăm încadrarea absolvenţilor clasei a VIII-a în licee: 6 elevi 
la Colegiul Naţional Bănăţean, 3 elevi la Colegiul Economic ”F.S. Nitti”, 1 
elev la Colegiul ”Ana Aslan”, 1 elev la Liceul teoretic ”Vlad Ţepeş”, 4 elevi la 
Grup Şcolar ”E. Ungureanu”, 1 elev la Colegiul tehnic ”H. Coandă”, 1 elev la 
Colegiul tehnic ”Ion Mincu”, 1 elev la Liceul cu program sportiv ”Banatul”, 1 
elev la Grup şcolar transporturi auto, 3 elevi la Colegiul tehnic, 1 elev la Grup 
Şcolar ”Azur” şi 1 elev la Grup Şcolar Electrotimiş.   
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Scoala cu clasele I-VIII ,, Iosif Ciorogariu’’Chişoda 
 

         La începutul anului scolar 2008-2009 au fost înscrişi 147 elevi şi au 
rămas la finalul anului şcolar 144, din care au promovat 141, 
promovabilitatea fiind de 97,91%. La clasele l-lV din 81 de elevi, au 
promovat 79, iar 2 elevi au fost declaraţi repetenţi la clasa a III-a, procentul 
de promovabilitate fiind de 97,53%. 
          La clasele V-Vlll, din 63 de elevi cu situaţia încheiată, au promovat 62, 
promovabilitatea fiind de 98,41 %.  
           În anul şcolar trecut la nivelul şcolii nu s-au ridicat probleme 
disciplinare grave, dar pentru numărul  mare de absenţe, unor elevi din 
clasele  a V-a, a VI-a, a VII-a şi a VIII-a li s-a scăzut nota la purtare.  
      De la scoala noastra au participat toti absolventii clasei a VIII-a in 
prima etapa  la repartizarea computerizata si au fost admisi toti 15 la liceu. 
Dintre liceele la care invata absolventii nostri amintim: ,,Colegiul National 
Banatean’,Colegiul National ,,Ana Aslan,, Colegiul Tehnic de Vest, Grup 
scolar de posta  si telecomunicatii si altele. 
        Ca fiecare an şi 2009 a fost un an rodnic în ceea ce priveşte activităţile 
extracurriculare, participarea la diferite concursuri, precum şi la diferite 
parteneriate şi proiecte încheiate cu alte instituţii.  
              In anul 2009 beneficiind de importante fonduri alocate de primaria 
Giroc s-au realizat : 
-lucrari de reparatii,igienizari 
-achizitionare de mobilier , mijloace de invatamant, 
- au fost asigurate  materialele necesare: cataloage,carnete de elev 
-s-au procurat materiale de intretinere si igienizare,produse de 
birotica,consumabile 
- s-au cumparat cadouri de Craciun pentru elevi 
-premierea elevilor la sfarsit de an scolar 
-extinderea gradinitei cu un alt corp de cladire 
      
     În anul 2009, Grădiniţa cu Program Prelungit Chişoda, a funcţionat cu un 
efectiv de 95 de copii înscrişi, repartizaţi la cele patru grupe astfel: 

• Grupa mica: 24 copii (program prelungit); 
• Grupa mijlocie:22 copii(program prelungit); 
• Grupa pregătitoare: 26 copii(program prelungit). 
• Grupa combinata: 23copii (program normal) 

Toata activitatea didactică din grădiniţă a fost presarată cu activităţi 
extracurriculare,  şi activităţi desfăşurate în partenriat, menite să lărgească 
orizontul cunoaşterii copiilor. Aceste acţiuni au fost de peste 25 pe parcursul 
anului şcolar. 

Copiii sunt incluşi în programul educaţional „Generaţia Pre”, 
beneficiind de reviste „Pipo”, specifice nivelului preşcolar. 
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Incepand cu luna mai 2009, prin grija Consiliului Local, grădiniţa 
beneficiază de asistentă medicală permanentă în persoana doamnei – 
Jugănaru Mihaela.   

In luna martie 2009, a inceput constructia corpului nou de cladire 
pentru gradinita. Intr-un an de criza economica mondiala, Primaria Giroc ne-
a demonstrat inca o data ca obiectivele propuse trebuie realizate. 
Constructia s-a realizat in timp record. In septembrie 2009, anul scolar a 
inceput in clasele noi, spre uimirea parintilor prescolarilor si a d-nelor 
metodiste de la ISJ Timis care ne-au inspectat. Construirea noului spatiu a 
presupus si dotarea lui cu mobilier, lenjerie, saltele si scaunele. 

Toate aspectele menţionate conduc la buna desfăsurare a activităţii în 
Grădiniţa PP Chişoda, la dezvoltarea ei în concordanţă cu normele 
europene si cu cerintele secolului în care trăim. 
 
 

CAPITOLUL IX. ACTIVITATEA ADMINISTRATIVĂ 
 

Activitatea primarului s-a desfăsurat în serviciul colectivităţii locale, în 
acord cu interesele generale ale comunei Giroc, pe baza atribuţiilor 
prevăzute în lege, respectând principiul transparenţei decizionale. 

Activitatea Primăriei a fost orientată, în special, înspre îndeplinirea 
obiectivelor stabilite de administraţia publică locală a comunei Giroc, 
aplicarea Hotărârilor Consiliului local, respectarea obligaţiilor si atribuţiilor 
stabilite de lege şi de alte acte normative. 

În anul 2009 Consiliul Local s-a întrunit în 12 şedinţe ordinare şi 2 
şedinţe extraordinare, fiind adoptat un număr de 189 de hotărâri. Dintre 
acestea 188 au fost iniţiate de primarul comunei şi 1 de către consilieri locali. 
Toate şedintele Consiliului Local au fost publice. În acelaşi timp, primarul a 
emis un număr de 797 dispoziţii cu caracter normativ şi individual. Din cele 
189 de hotărâri una singură a fost atacată în instanţă de către o persoană 
fizică, în baza Legii nr. 554/2004, soluţionată în primă instanţă cu 
respingerea acţiunii reclamantei. 

În anul 2009 au fost depuse la sediul primăriei 5 solicitări de informaţii 
de interes public. Numărul mic al acestor solicitări denotă transparenţa 
activităţii desfăşurate. 

Împreună cu compartimentul juridic, au fost rezolvate solicitările 
celorlalte compartimente privind consilierea juridică din punct de vedere al 
legalităţii. 

Au fost verificate, sub aspectul legalităţii, referatele ce au stat la baza 
hotărârilor Consiliului Local, respectiv a dispoziţiilor emise de Primarul 
comunei Giroc. 

Au fost avizate de legalitate contractele încheiate de instituţia noastră 
în anul 2009. 
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Zilnic s-a acordat consiliere juridică unui număr mediu de 5-10 oameni. 
 

Numiri. Angajări. Promovări. Demisii 
 
Pe parcursul anului 2009, s-au întocmit documentaţiile şi actele 

administrative pentru concursurile de recrutare, examenele de avansare şi 
promovare a funcţionarilor publici şi personalului contractual din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Giroc după cum urmează: 
 a fost organizat concurs pentru ocuparea următoarelor posturi: 

o  arhitect şef  
o promotor local  
o 2 asistenţi medicali la Grădiniţele cu program prelungit 

Giroc şi Chişoda (Inspector II – SSD),  
o administrator III-  
o guard II  
o paznic la imobilul preluat de la M.Ap.N  

 au fost avansaţi în treapta de salarizare un număr de patru 
funcţionari publici; 

 a fost organizat concurs pentru promovarea în clasă a doi funcţionari 
publici  

 a fost organizat concurs pentru promovarea în grad profesional a 
unui funcţionar public  

 au promovat în grad profesional 2 persoane din personalul contractual. 
 au fost înregistrate două demisii. 

 
Cursuri perfecţionare 
 Din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Giroc au 
participat la programele de perfecţionare oferite de Centrul Regional de 
Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Timişoara un număr 
total de 12 angajaţi, din care 7 funcţionari publici şi  5 angajaţi în regim 
contractual. 

Pe parcursul anului 2009 au fost emise:  
- un număr de patru dispoziţii având ca obiect reluarea activităţii în 

urma efectuării concediului pentru creşterea copilului în vârstă de 
până la doi ani; 

- o dispoziţie privind suspendarea contractului individual de muncă 
pentru creşterea copilului de până la 2 ani; 

- trei dispoziţii având ca obiect constituirea comisiilor de concurs şi de 
soluţionare a contestaţiilor în vederea ocupării funcţiilor publice şi 
posturilor contractuale vacante din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Giroc; 
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- 6 dispoziţii de numire în funcţii publice în urma concursurilor de 
ocuparea a funcţiilor publice vacante, a avansării în treaptă de 
salarizare, respectiv a promovării în clasă şi grad profesional. 

- un număr de cinci dispoziţii având ca obiect angajarea personalului 
contractual; 

- două dispoziţii având ca obiect încetarea contractului individual de 
muncă, prin acordul părţilor; 

- alte dispoziţii privind: actualizarea comisiei paritare, desemnarea 
persoanei responsabile cu gestionarea carnetelor de muncă, măsuri 
de reducere a cheltuielilor de personal în cadrul Primăriei comunei 
Giroc, etc. 

 
 În decursul anului 2009 a fost eliberat un număr de 129 adeverinţe 
salariaţilor Primăriei comunei Giroc spre a le folosi în diverse situaţii.  
 
Cereri angajare 

Pe parcursul anului 2009 au fost înregistrate 48 de cereri de 
angajare, gestionate de compartimentul de resurse umane până la 
soluţionarea lor. 

 
Relaţii cu publicul 
În cadrul compartimentului de relaţii cu publicul s-a înregistrat în 

registrul unic de corespondenţă pe anul 2009 un număr de 7.280 poziţii după 
cum urmează: 

• 706 cereri pentru eliberarea adeverinţelor de rol agricol; 
• 1012 cereri pentru eliberarea certificatelor fiscale; 
• 306 declaraţii fiscale; 
• 173 autorizaţii de intabulare  ; 
• 108 cereri privind  eliberarea adeverinţelor din cadrul compartimentului 

de urbanism din care: 24 adeverinţe intravilan, 18 adeverinţe pentru E-
on Gaz, 66 adeverinţe pentru Electrica); 

• 129 cereri privind eliberarea adeverinţelor pentru salariaţi; 
• 1200 adrese sosite de la instituţii  
• 3.646 alte cereri. 

 
În  anul 2009 s-au înregistrat: 
 65 mopede,  
 22 ATV,  
 13 tractoare agricole si utilaje autopropulsate . 

  
Protecţia mediului 
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În cursul anului 2009 au fost soluţionate 37 sesizări, constând în  
reclamaţii şi diverse solicitări venite din partea cetăţenilor, unor instituţii şi 
societăţi comerciale, privitor la următoarele aspecte: 
- Reclamaţii şi solicitări privind depozitări pe domeniul public; 
- Reclamaţii şi sesizări privind distrugerile de zone verzi; 
- Reclamaţii privind poluarea solului, apelor, a aerului, poluare determinată 
de funcţionarea unor societăţi comerciale; 

Pe tot parcursul anului 2009 am avut următoarele acţiuni: 
- În data de 6 februarie a avut loc acţiunea de colectare a deşeurilor  

unde s-au colectat aproximativ 16 tone de aparate electrice şi 
electronice,  

- S-au amplasat în cele două localităţi containere pentru colectarea 
selectivă a hârtiei şi a deşeurilor de ambalaje PET, în vederea reciclării 
acestora. 

- S-a participat împreună cu reprezentanţii Gărzii Naţionale de Mediu 
Timiş şi Direcţia Sanitar Veterinară pentru Siguranţa Alimentelor Timiş, 
la verificarea în teren. 

 
                    URBANISM ŞI AMENAJAREA TERITORIULUI 
 
         In anul 2009 au fost emise un numar de 639 Certificate de Urbanism 
avand ca scop predominant construirea si utilitatile.  
           Au fos emise 448  autorizaţii de construire, din care  : 

- 75  Case individuale   
-   8 Case cuplate tip duplex  
- 12  Locuinte colective sau cu apartamente  
-    1  Cladire administrativa 
-    1  Cladire servicii 
- 34 Cladiri/lucrari de alt tip (anexe, garaje, etc.) 
-    8 Extinderi 
-    4 Mansardari  
-     1  Hale 
- 286 Utilitati (extinderi/bransamente)  
-  10 Desfiintari 
-   8 Intrari in legalitate 

Au fost aprobate 37 prelungiri  de Autorizatii de Construire. 
A fost aprobat un număr de 12 PUZ pe o suprafata de 300.198 mp.  

          Pe parcursul anulului 2009 s-au inregistrat un nr.de 124 reclamaţii şi 
sesizări cu privire la nerespectarea regulamentelor de urbanism.  
 
SITUAŢIA PROCESELOR ÎN INSTANŢĂ 2009 
 

1. Fond funciar – 36 procese,din care - 14 câştigate; 
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- 3 pierdute; 
      - 18 în curs de judecată; 
      - 1 suspendat. 
2. Anulare autorizaţie de construcţie -3 procese, din care   

- 3 în curs de judecată. 
3. Anulare PUZ – 1 proces, din care 1 în curs de judecată. 
 
4. Rectificări CF – 20, din care  - 5 în curs de judecată; 
      - 11 câştigate; 
      - 4 suspendate.  
5. Uzucapiune – 5, din care  - 2 câştigate; 
      - 1 în curs de judecată; 
      - 2 suspendate. 
6. Plângeri împotriva încheierii de CF- 2, din care  

- 2 în curs de judecată. 
7. Obligaţie de a face- 5, din care  - 5 în curs de judecată. 
8. Anulare HCL – 2, din care  -1 câşigat. 
     -1 în curs de judecată. 
9. Legea nr. 10/2001 – 4, din care  - 2 câştigate; 
       - 1 pierdut; 
       - 1 în curs de judecată.  
10. Contestaţie în anulare – 1, din care 1 pierdut. 
11. Plângere contravenţională – 3, din care:   - 1 câştigat 
                    - 1 pierdut 
                    - 1 în curs de judecată. 
 
12. Drepturi băneşti – 5, din care  - 3 câştigate; 
       - 2 suspendate. 
13. Grăniţuire – 1, din care 1 suspendat. 
14. Acţiune în constatare – 4, din care  - 3 câştigate 
       - 1 suspendat 
15. Partaj – 1, din care 1 pierdut. 
16. Revendicare imobiliară – 9, din care - 4 câştigate 
       - 1 pierdut 
       - 1 suspendat 
       - 3 în curs de judecată. 
 Total: 102 procese, din care: 
- 43 în curs de judecare; 
- 42 câştigate; 
- 10 suspendate; 
- 7 pierdute. 

 
CAPITOLUL X POLIŢIA COMUNALĂ 
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 În cadrul Poliţiei Comunale Giroc îşi desfăşoară activitatea patru agenţi 
de poliţie coordonaţi de un ofiţer cu funcţii de comandă a subunităţii. 
 Pe parcursul anului 2009 au fost în lucru 85 de dosare penale (în 2008 
- 96 de dosare) cu autori necunoscuţi, reuşindu-se soluţionarea  a 70 (81 în 
2008), reprezentând un procent de 85% din total. Dintre acestea, ponderea 
cea mai mare au avut-o, ca şi în anul 2008, furturile de pe şantiere, 
infracţiunile cu violenţă, respectiv de „lovire sau alte violenţe” şi „vătămare 
corporală”. 
 În 2009 a fost constat un număr de 15 infracţiuni la regimul circulaţiei, 
conducere sub influenţa băuturilor alcoolice, conducere fără permis sau auto 
neînmatriculat. 
 În cazul dosarelor penale cu autori necunoscuţi s-a înregistrat o 
creştere faţă de anul 2008 (47) la 110 în anul 2009, 50 dintre acestea 
rămânând  în lucru, iar în 24 dintre cazuri, au fost identificaţi autorii. 
 Cele mai multe dintre aceste dosare penale constituie infracţiuni de 
furt,  în special de pe şantierele în lucru. 
 Principalele cauze ale creşterilor furturilor sunt în special: lipsa 
asigurării acestor şantiere cu pază conform prevederilor Legii nr. 333/2003 şi 
angajării unor persoane ca muncitori necalificaţi, fără ca acestea să fie 
verificate. 
 În vederea menţinerii ordinii şi liniştii publice: 

- s-a aplicat un număr de 141 de sancţiuni pentru încălcarea prevederilor 
Legii nr. 61/1991, faţă de 117 în 2008; 

- s-a intervenit în 143 cazuri prin apel de urgenţă 112, faţă de 122 în 
2008; 

- s-au efectuat 61 de verificări la deţinătorii de arme, cu 8 mai multe faţă 
de anul 2008; 

- s-au soluţionat 83 de petiţii reclamaţii scrise, faţă de 68 în 2008, 
desfăşurându-se un număr de 79 patrulări în zonele cu risc criminogen, 
precum şi alte activităţi specifice. 

Cu ocazia controlului traficului rutier, s-au aplicat 145 amenzi 
contravenţionale, fiind reţinute 15 permise de conducere, 9 certificate de 
înmatriculare, 13 sancţiuni au fost aplicate pietonilor şi 45 conducătorilor de 
mopede. 

Au fost înregistrate 97 de accidente rutiere cu pagube materiale, faţă 
de 280 în 2008 şi 7n accidente cu urmări grave, faţă de 14 în 2008. 

Această scădere a accidentelor rutiere s-a datorat amplasării pe 
principalele artere şi străzi cu trafic inten a calmatoarelor de viteză. 

A fost aplicat, de asemenea, un număr de 17 sancţiuni 
contravenţionale conducătorilor de autovehicule care nu au respectat 
semnificaţia indicatoarelor „interzis accesul vehiculelor având masa mai 
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mare de 25 tone” şi „interzis accesul vehiculelor având o înălţime mai mare 
de 3,5 m”. 

Au fost efectuate 1.003 lucrări cu caracter general reprezentând 
mandate de aducere, activităţi preventive, diferite verificări, etc. 
 

CAPITOLUL XI. POLIŢIA COMUNITARĂ şi PAZA 
 
          In perioada ianuarie-decembrie 2009 Agentii de Politie Comunitara au 
efectuat urmatoarele activitati pe teritoriul comunei Giroc dupa cum 
urmeaza: 

- au asigurat ordinea si linistea public pe raza celor doua localitati Giroc-
Chisoda  

- au asigurat masuri de ordine cu ocazia desfasurarilor evenimentelor 
cultural sportive  

- au adus la cunostinta si au somat in scris cetatenii cu privire la 
depozitarea materialelor de constructii,resturi menajere si utilaje 
abandonate pe domeniul public, 

- au efectuat indentificarea patronilor care executa lucrari de constructii 
pe raza localitatilor Giroc si Chisoda si s-au aplicat somatii pentru 
efectuarea carateniei in jurul santierului 

- au identificat persoanele care gazduesc personae străine in scopuri 
lucrative pe raza comunei Giroc pentru luarea în evidenţe 

- au efectuat actiuni impreuna cu Politia Comunala si alte cadre de politie 
din alte localitati pentru depistarea posibililor infractori.  

- au efectuat actiunea “Din nou Acasa”impreuna cu Politia Comunala, 
Politia TF, Pompierii comunei Giroc si reprezentanti ai Primariei Giroc 
din cadrul biroului social pentru depistarea persoanelor fara adapost 
venite din alte localitati  

- au efectuat actiuni impreuna cu Politia Comunala pe linie de circulatie 
rutiera pentru depistarea conducatorilor auto care incalca legile 
circulatiei pe raza comunei  

- au participat la dirijarea traficului rutier cu ocazia reparatiilor si 
modernizarii a arterelor de circulatie(drumuri) de pe raza celor doua 
localitati 

- au dirijat si deviat circulatia rutiera cu ocazia accidentelor petrecute pe 
raza comunei pana la sosirea agentilor de Politie Rutiera, acordarea de 
prim ajutor victimelor pana la preluarea lor de catre medicii de 
specialitate 

- au însoţit asistentii sociali din cadrul Primariei Comunei Giroc la 
impartirea de ajutoare si întocmirea unui număr de 83 de anchete 
sociale 
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- au participat la diferite sedinte cu copii la scoli pentru instruirea copiilor 
privin comportarea in societete si penru evitarea faptelor anti sociale atat 
in scoli cat si inafara lor 

- au raspuns la solicitarea profesorilor cat si a parintilor privind 
comportamentul unor copii din cadrul scolilor care creau probleme 
(neprezenta la ore si comprtament agresiv fata de colegii lor,profesori si 
sustragerea a diferitelor bunuri) 

- au efectuat controale si pande privind intrare pe culturile agricole a 
animalelor,si sustragerea produselor agricole impreuna cu Politia 
Comunala si s-au aplicat sanctiuni persoanelor care au fost depistate 

- au fost atentionati si somati conducatorii motocicletelor si a atveurilor 
pentru a circula pe drumurile agricole si sa evite circulatia pe culturile 
agricole 

- au fost somati pentru strangerea ambalajurilor ale bauturilor racoritoare, 
alcoolice si a resturilor provenite in urma improvizarilor a picnicurilor 
facute pe Lunca Timisului de catre cetatenii veniti pentru relaxare la 
sfarsitul saptamanii s-au zilelor de sarbatori 

- au verificat agentii economici apartinand comunei Giroc petru a avea 
autorizatii de functionare a unitatii,orarului,sistemului de siguranta si 
alarmare,achitarea taxelor pentru inchirierea spatiului public pentru 
construirea de terase,verificarea metrolologica anuala a 
cantarelor,termenul de valabiliatate a produselor perisabile,curatenia in 
jurul unitatilor,depozitarea rezidurilor menajere si a materialelor 
refolosibile, incheerea de contracte cu operatorii ale serviciilor publice 
de salubritate,amplasarea la intrarea in unitate din strada a unui cos de 
gunoi 

- au atentionat si somati proprietarii locuintelor care sunt amplasate pe 
frontul stradal pentru curatarea si reparatia fatadelor,inlocuirea 
jgheaburilor,burlanelor uzate,tiglelor si a olanelor pentru evitarea 
accidentelor a cetatenilor care circula prin zona respectiva 

- au supravegheat in mai multe randuri cimitirile din localitatile Giroc si 
Chisoda cu privire la depistarea si retinerea persoanelor despre care 
sunt date s-au indicii ca vor sa se dedice faptelor infractionale de furt al 
ferului care provine din gardurile ornamentale ale mormintelor si 
profanarea acestora 

- au avut actiuni impreuna cu reprezentanti ai Primariei Giroc si firmei de 
ecarisaj pentru depistarea locatiilor a cainilor vagabonzi si  prinderea, 
transportul acestora in centrele avizate 

- au legitimat un Nr de 162 de persoane suspecte care circulau pe timpul 
noptii pe strazile localitatilor Giroc si Chisoda 

- au instiintat cetatenii privind obligatiile ce le revin conform HCL 
125/2007 privind curatenia,varuirea pomilor si cosirea spatiului vrde 
aferent imobililor 



 25 

- au dat curs solicitarilor a inspectoratului pentru situatii de 
urgenta”Banat”al judetului Timis in vedere atentionarii meteorologic de 
cod galben in anumite intervale ale anului de posibile inundatii si alte 
fenomene meteorologice periculoase,pentru asigurarea protectiei 
populatiei comunei Giroc si desfasurarii in conditii de normalitate a 
activitatii economice-sociale 

- au aplicat un Nr. de 360 de somatii scrise privind cosirea ierbii si 
curatirea terenurilor aferente imobililor 

- au raspuns la aproximativ un numar de 940 de solicitari 
telefonice,verbale si scrise de catre cetatenii localitatilor Giroc si 
Chisoda  

- au participat cu pompierii din localitate la diferite incendii si concursuri 
organizate de acestea 

- au afisat un Nr.de 5 procese verbale la diferite personae privind plata 
unor amenzi contraventionale aplicate de catre Politia Comiunitara 
Timisoara fiind trimise prin adresa 

- au intocmit un Nr.de 86 de sanctiuni contraventionale in suma totala de 
28400 lei (ron) 

- pe viitor vor  continua activitati specifice  muncii Politiei Comunitare si 
atributiilor ce ii revin conform legii 371/2004    

 


