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Interviu acordat postului de televiziune Europa Nova Timișoara

- Desigur, comunitatea noastră
este foarte solicitată, din toate
punctele de vedere, iar noi, cei care
suntem puși în fruntea ei, ne confruntăm cu tot felul de probleme pe
care le rezolvăm în cea mai mare
măsură. E adevărat că unele sunt
cu așteptare, cu privire la proiectele
pe care le-am accesat. Este o
birocrație de neînțeles! Ne străduim prin toate guvernele să o eliminăm, dar nu reușim nicicum. De
aceea unele proiecte durează, până la implementare,
un an și jumătate, chiar doi. După aceea, sigur, este
perioada de execuție, și toate aceste lucruri devin,
oarecum, o piedică în dezvoltare. Dar, ele se fac!
Noi ne străduim să accelerăm ce putem: autorizațiile
de construire, certificatele de urbanism. Toate devin
o practică profesională a celor din Primăria comunei
Giroc. Pentru acest lucru le mulțumesc colegilor
mei, în egală măsură, consilierilor locali, care,
atunci când este vorba de dezvoltarea locală, sunt în
unanimitate pentru proiectele propuse. Vorbeam
despre autorizațiile de construire. Este adevărat,
autorizațiile de construire vor fi aproape o mie anul
acesta. Nu este puțin, pentru că, neoficial, în co-
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Ediţie tipărită în 5.000 de exemplare

C o m u n a G i r o c a s t ă zi ,
pr ez en t ată de c ătr e dom n u l
primar dr. Iosif-Ionel Toma

- Ce s-a întâmplat în Giroc,
până în această lună, în 2018? Ce
planuri sunt pentru anul viitor,
aflăm de la domnul primar.

C u pa Gi roc
2 018 la
au tom obilis m

muna Giroc locuiesc peste 22.000
de locuitori. Foarte mulți cetățeni
locuiesc în apartamente închiriate
și care, desigur, nu se declară la noi
ca și locuitori, nu-și fac buletin de
Giroc. E mai complicată partea
aceasta. Însă, pentru toți trebuie să
lucrez în egală măsură, să le asigur
apă, canalizare, condiții decente de
a circula cu mașina. Ne vedem,
însă, depășiți în unele probleme,
deoarece avem peste 125 de kilometri de șosea. Ca să satisfacem
toate solicitările, ne-ar trebui minimum zece milioane de euro, iar
pentru ca să facem infrastructura
subterană, ar mai trebui vreo 20 de
milioane de euro. Iată cum ne ducem spre sume fantastic de mari. N-avem de unde să le asigurăm din
veniturile bugetului local, trebuie să ne orientăm
spre resurse guvernamentale și, bineînțeles, spre
cele europene. Avem multe proiecte, atât pe AFIR,
cât și pe Programul Operațional Regional (POR).
Cel mai mare proiect pe POR este de 4,7 milioane
de euro și se referă la reabilitarea a trei pavilioane
de la Unitatea Militară, unde va funcționa o nouă
școală. Se dezvoltă aproape, aș putea spune, o nouă
localitate în zona nouă și care are nevoie de săli de
clase, de creșă sau grădiniță, după caz. Aici, sigur,
ar fi un program pentru școala generală.
- continuare în paginile 4-5 -

Biserica Ortodoxă
Română din Giroc își
sărbătorește hramul

Cu ajutorul lui Dumnezeu, în zilele de 25 și
26 octombrie 2018, Parohia Ortodoxă Română
Giroc se va îmbrăca în haine de sărbătoare
întrucât îl vom prăznui pe Sfântul Mare
Mucenic Dimitrie, Izvorâtorul de Mir. Cu acest
binecuvântat prilej, girocenii sunt așteptați să
participe la următorul program liturgic:
Joi, 25 octombrie 2018
ora 17:00 – Vecernia Mare cu Litie
ora 18:00 – Utrenia
Vineri, 26 octombrie 2018
ora 09:15 – Acatistul Sf. Mare Mucenic
Dimitrie
ora 10:00 – Sfânta Liturghie

Curățenia de toamnă
pe raza comunei Giroc

Primăria comunei Giroc organizează colectarea
resturilor vegetale (crengi, vrejuri de la legume,
arbuști) etc., rezultate din cosmetizare și tăiere, în intervalul 29 octombrie – 16 noiembrie 2018.
Resturile vegetale vor fi scoase până în data de
31.10.2018, legate în snopi şi depozitate la limita
proprietății (lângă drum).
Menţionăm că utilajele vor trece o singură dată pe
stradă.
Pentru informații suplimentare vă rugăm să vă
adresați la numerele de telefon:
tel. 0753149426 - Inspector Petronela-Silvana Florea
tel. 0753105249 - Inspector Adelina-Ionela Sîrbu
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Religie

RÂNDUIELI BISERICEŞTI
ÎN ANUL 2018

Zile de post şi posturi de peste an
Miercurile şi vinerile de peste an, în afară de cele cu
dezlegare, însemnate cu harţi
Ajunul Bobotezei (vineri, 5 ianuarie)
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (miercuri,
29 august)
Înălţarea Sfintei Cruci (vineri, 14 septembrie)
Postul Sfintelor Paşti (luni, 19 februarie - sâmbătă, 7
aprilie)
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (luni, 4 iunie
- vineri, 29 iunie)
Postul Adormirii Maicii Domnului (miercuri, 1 august - miercuri, 15 august)
Postul Naşterii Domnului (miercuri, 14 noiembrie luni, 24 decembrie)
Zile aliturgice şi zile cu diferite Liturghii
Zile aliturgice (în care nu se săvârşeşte nicio Sfântă
Liturghie): miercuri şi vineri, în săptămâna Lăsatului
sec de brânză (14 şi 16 februarie); luni şi marţi, în prima
săptămână a Postului Sfintelor Paşti (19 și 20 februarie);
în Sfânta şi Marea Vineri (6 aprilie).
Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârşeşte de
10 ori pe an: 1 şi 5 ianuarie; 25 februarie; 4, 11, 18 și
25 martie; 5 și 7 aprilie; 24 decembrie.
Liturghia Darurilor înainte-sfinţite se săvârşeşte în
zilele de rând din Postul Sfintelor Paşti (luni - vineri),
începând de miercuri în prima săptămână a Postului,
până în Sfânta şi Marea Miercuri inclusiv.
Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur se săvârşeşte
în toate celelalte zile.
Zile în care nu se săvârşesc parastase
În toate duminicile de peste an; la Praznicele Împărăteşti (la Înălțarea Domnului se va săvârși doar pomenirea specială a eroilor); în zilele de rând (luni-vineri)
ale Postului Mare; în zilele aliturgice; în perioada de la
Duminica Floriilor până la Duminica Sfântului Apostol
Toma (1 – 15 aprilie); în perioada de la Crăciun până la
Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie).
Zile şi date importante
Ziua Culturii Naţionale (luni, 15 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătoare naţională (miercuri, 24 ianuarie)
Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din perioada
1944-1989 în România (vineri, 9 martie)
Ziua Independenţei României - 1877, a Victoriei antinaziste - 1945 şi a Europei - 1950 (miercuri, 9 mai)
10 Mai - sărbătoare naţională (joi, 10 mai)
Ziua Naţională a Familiei (duminică, 13 mai)
Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele
comuniste (luni, 14 mai)
Duminica părinţilor şi copiilor (duminică, 3 iunie)
Duminica românilor migranţi (duminică, 19 august)
Începutul anului bisericesc; Ziua rugăciunii pentru
mediu (sâmbătă, 1 septembrie)
Ziua Bibliei (marți, 13 noiembrie)
Sărbători bisericeşti naţionale
Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor (joi, 17 mai)
Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României (vineri, 30 noiembrie)
Zile şi sărbători legale în care nu se lucrează
Anul Nou (luni, 1, şi marți, 2 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române (miercuri, 24 ianuarie)
Prima şi a doua zi de Paşti (duminică, 8 şi luni, 9
aprilie)
Sărbătoarea internaţională a muncii (marți, 1 mai)
Prima şi a doua zi de Rusalii (duminică, 27 şi luni,
28 mai)
Ziua Copilului (1 iunie)
Adormirea Maicii Domnului (miercuri, 15 august)
Sf. Apostol Andrei cel Întâi chemat, Ocrotitorul României (vineri, 30 noiembrie)
Ziua Naţională a României (sâmbătă, 1 decembrie)
Prima şi a doua zi de Crăciun (marți, 25 şi miercuri,
26 decembrie)
Nu se fac nunţi (în anul 2018)
În toate zilele de post şi în posturile de peste an (enumerate mai sus); în ajunul şi în zilele Praznicelor Împărăteşti (1 - 2 februarie; 16 - 17 mai; 26 - 28 mai; 15
august; 13 - 14 septembrie); de luni după Lăsatul secului de carne pentru Postul Sf. Paşti până la Duminica
Sf. Apostol Toma (12 februarie - 15 aprilie); de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie).

S f â n t a C u v i o a s ă P a r a sc h e v a

DIALOG CU CETĂŢENII

Sfânta Parascheva de la
Iaşi este pomenită de către
Biserica Română pe 14 octombrie. Sfânta Cuvioasă
Parascheva este cea mai
cunoscută dintre toţi sfinţii
ale căror moaşte se află în
ţara noastră. Onomasticul
grecesc paraskevi înseamnă
„a cincea zi a săptămânii,
vineri”. În tradiţia populară
„Sfânta Vineri” era considerată stăpână peste lumea
femeilor,
îndeletnicirile
acestora (cusutul, torsul,
ţesutul) fiind controlate de
ea.
Sfânta Parascheva s-a
născut în secolul al XI-lea, în
satul Epivat din Tracia, pe
ţărmul Mării Marmara, în
apropiere de Constantinopol
(azi Istanbul). Se spune că, pe când avea 10 ani,
Cuvioasa Parascheva a auzit într-o biserică cuvintele Mântuitorului: „Oricine voieşte să vină după
Mine să se lepede de sine, să-şi ia crucea şi să-mi
urmeze Mie” (Marcu 8, 34). Aceste cuvinte o fac
să-şi dăruiască hainele sale săracilor.
După o vreme se retrage în pustie. Urmând sfaturile unor vieţuitori aleşi, se îndreaptă spre
ţinutul Pontului, oprindu-se la mănăstirea Maicii
Domnului din Heracleea, unde va rămâne cinci
ani.
De aici a plecat spre Ţara Sfântă, în dorinţa de
a-şi petrece restul vieţii în locurile sfinte. După ce
a văzut Ierusalimul, s-a aşezat într-o mănăstire de
călugăriţe în pustiul Iordanului.
Din puţinele ştiri privitoare la viaţa ei, aflăm că
într-o noapte, pe când avea 25 de ani, un înger ia spus, în vis, să se reîntoarcă în locurile
părinteşti. Sfântul Varlaam scrie în Cazania sa:
„Să laşi pustia şi la moşia ta să te întorci, că acolo
ţi se cade să laşi trupul pământului şi să treci din
această lume către Dumnezeu, pe Care L-ai iubit”.

Din Constantinopol s-a îndreptat spre Epivat,
fără să spună cuiva cine este şi de unde vine. Aici,
împăcată cu sine, cu oamenii şi cu Dumnezeu, şia dat sufletul.
A fost îngropată ca o străină. Potrivit tradiţiei
se spune că un marinar a murit pe o corabie, iar
trupul i-a fost aruncat in mare.
Valurile l-au aruncat la ţărm, iar un sihastru
care trăia acolo i-a rugat pe nişte creştini să-l îngroape după rânduiala creştinească. Săpând deci
o groapă, au aflat trupul Prea Cuvioasei
Parascheva neputrezit şi plin de mireasmă. Cu
toate acestea, au pus alături de ea şi trupul
corăbierului. Dar, în noaptea următoare, unuia din
creştinii care săpaseră groapa, cu numele Gheorghe, i s-a arătat în vis o împărăteasă, şezând pe
un scaun luminat şi înconjurată de îngeri, iar unul
dintre aceştia îl mustră pentru că n-a scos din
groapă trupul Cuvioasei Parascheva.
Iar împărăteasa pe care o văzuse în vis, şi care
nu era alta decât Cuvioasa Parascheva, i-a
poruncit să ia degrabă trupul ei şi să-l aşeze undeva la loc de cinste.

S f â n t u l M a r e M u c e n i c D i m i t r i e I z v o r â t or u l d e M i r

Sfântul Mare Mucenic Dimitrie a trăit pe vremea
împăraţilor Diocleţian şi Maximian Galeriu (284311) şi era fiul voievodului cetăţii Tesalonicului,
botezat în taină de părinţii săi, de frica cruntelor
prigoane împotriva creştinilor. Şi îl învăţau părinţii
în cămara cea ascunsă a palatului lor toate tainele
sfintei credinţe, luminându-i cunoştinţa despre
Domnul nostru Iisus Hristos, precum şi milostenia
cea către săraci, săvârşind faceri de bine, celor
nevoiaşi. Şi aşa, Dimitrie a cunoscut adevărul din
cuvintele părinţilor săi, dar, mai ales, a început a
lucra într-însul darul Lui Dumnezeu. Şi tânărul

creştea cu anii şi cu înţelepciunea, urcând ca pe o
scară, din putere în putere. Şi, ajungând la vârsta cea
desăvârşită, părinţii lui s-au dus din vremelnica
viaţă, lăsând pe tânărul Dimitrie moştenitor nu
numai al multor averi, ci şi al bunului lor nume.
Maximian împăratul, auzind de moartea voievodului Tesalonicului, a chemat la dânsul pe fiul acestuia şi, cunoscându-i înţelepciunea, l-a făcut voievod
în locul tatălui său. Şi a fost primit Sfântul cu mare
cinste de cetăţeni, iar el cârmuia cu multă vrednicie

poporul, propovăduind pe faţă dreapta credinţă şi
aducând pe mulţi la Hristos.
Nu după multă vreme, a cunoscut împăratul că
voievodul Dimitrie este creştin şi s-a mâniat foarte.
Drept aceea, întorcându-se biruitor dintr-un război
cu sciţii, Maximian a poruncit să se facă praznice în
fiecare cetate, în cinstea zeilor, şi a venit împăratul
şi la Tesalonic. Dimitrie, fiind întrebat dacă sunt
adevărate cele auzite despre dânsul, a răspuns cu
îndrăzneală, mărturisind că este creştin şi a defăimat
închinarea păgânească. Îndată, împăratul a poruncit
să-l închidă în temniţă, până la încheierea jocurilor
în cinstea venirii sale.
Şi se bucura împăratul, mai ales văzând pe un
luptător vestit, Lie, vandal de neam, înalt, puternic
şi înfricoşător la chip, că se lupta cu cei viteji şi-i
ucidca, aruncându-i în suliţe. Era acolo un tânăr
creştin, anume Nestor, cunoscut Sfântului Dimitrie.
Acesta, văzând pe Lie ucigând fără cruţare pe oameni, mai cu seamă pe creştini, s-a aprins de râvnă.
Şi vrând să se lupte cu Lie a alergat la Sfântul, în
temniţă, cerând de la dânsul rugăciuni şi binecuvântare ca să-l poată birui pe acel ucigaş de oameni.
Însemnându-l cu semnul crucii pe frunte, Sfântul ia zis: „Du-te şi pe Lie vei birui şi pe Hristos vei
mărturisi!”.
Intrând în luptă cu Lie, Nestor a strigat: „Dumnezeul lui Dimitrie, ajută-mi!”. Şi îndată, trântindul jos pe Lie, l-a omorât. S-a întristat împăratul de
moartea lui Lie. Aflând însă că Sfântul Dimitrie este
cel care l-a îndemnat pe Nestor să se lupte cu Lie,
împăratul a trimis ostaşi, poruncindu-le să-l
străpungă cu suliţele pe Sfântul, în temniţă, că a fost
pricina morţii lui Lie. Şi aceasta făcându-se îndată,
marele Dimitrie şi-a dat sufletul în mâinile lui Dumnezeu. S-au făcut la moaştele lui multe minuni şi
prea slăvite tămăduiri. Tot atunci, din porunca
împăratului, s-a tăiat capul şi Sfântului Nestor.

Acțiuni de combatere
a ambroziei
DIALOG CU CETĂŢENII

Prin intermediul Compartimentului de Protecția Mediului, au fost verificate și
identificate terenurile infestate
cu buruiana ambrozia de pe
raza comunei Giroc.
În urma acestor acțiuni a
fost întocmit un centralizator
cu suprafețele de teren pe care
s-au constatat existența acestei buruieni, ulterior fiind
transmise somații către pro-

prietarii sau deținătorii de terenuri.
În scopul combaterii buruienii ambrozia, în zilele de 25
și 26 septembrie, Primăria comunei Giroc a realizat, cu personal calificat, erbicidarea
terenurilor de pe domeniul public, prin mijloace terestre.

Acțiune de recontractare

S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A. a demarat o acţiune de recontractare în perioada 01.10.2017 – 13.11.2018.
Beneficiarii care nu au contract de salubrizare şi au primit în poştă formularul
de contract sunt rugaţi să-l trimită, conform instrucţiunilor, la sediul societăţii
prin poştă sau online la adresa www.retim.ro/contract/contracteonline.
De asemenea, contractele completate vor putea fi aduse şi la punctele de prezenţă a S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A., conform următorului program:
18.10.2018 – între orele 0900-1700 – Primăria Giroc, cam. 5-6, la parter – Compartiment Protecţia Mediului;
20.10.2018 – între orele 0900-1600 – Pavilion în faţa Căminului Cultural din
Giroc;
25.10.2018 – între orele 0900-1700 – Primăria Giroc, cam. 5-6, la parter – Compartiment Protecţia Mediului;
27.10.2018 – între orele 0900-1600 – Pavilion în faţa Căminului Cultural din
Giroc;
01.11.2018 – între orele 0900-1700 – Primăria Giroc, cam. 5-6, la parter – Compartiment Protecţia Mediului;
03.11.2018 – între orele 0900-1600 – Pavilion în faţa Căminului Cultural din
Giroc;
08.11.2018 – între orele 0900-1700 – Primăria Giroc,cam. 5-6, la parter– Compartiment Protecţia Mediului;
10.11.2018 – între orele 0900-1600 – Pavilion în faţa Căminului Cultural din
Giroc.
În cazul în care NU aţi primit contract în poştă, vă puteţi adresa reprezentanţilor S.C. RETIM ECOLOGIC SERVICE S.A., în zilele menţionate mai sus.
Cetățenii sunt rugați să aibă asupra lor:
- Cartea de Identitate – în cazul persoanelor fizice;
- copie de pe Certificatul de Înregistrare;
- Certificat Constatator detaliat eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;
- împuternicire din partea firmei pentru persoana care vine să semneze contractul de prestări de servicii
- copie a cărţii de identitate a acestuia, ştampila societăţii (în cazul persoanelor
juridice).
Obligaţia de a plăti taxa specială de salubrizare revine fiecărei persoane
fizice şi fiecărei persoane juridice care nu a încheiat contractul pentru colectarea şi transporul deşeurilor municipale cu operatorul S.C. RETIM
ECOLOGIC SERVICE S.A., sau al căror contract a fost reziliat ca urmare
a neplăţiiserviciului de salubrizare, conform H.C.L. 51/29.03.2018, privind
instituirea taxei speciale de salubrizare.

Actul de identitate,
dreptul şi responsabilitatea
fiecărui cetăţean
Administ rație
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În baza dispoziţiilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, cu modificările şi completările ulterioare, cetăţenii au obligaţia să se
legitimeze pe teritoriul României cu un act de identitate. Actul de identitate
este documentul care se eliberează cetăţeanului român pentru a dovedi identitatea, cetăţenia şi domiciliul.
În cazul expirării termenului de valabilitate a actului de identitate, cetăţenii comunei Giroc se pot prezenta la Serviciul Public Comunitar Local
de Evidenţă a Persoanelor Giroc cu cel mult 180 de zile înainte, dar nu mai
puţin de 15 zile, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate.
În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani sau de la producerea
uneia dintre situaţiile mai jos enumerate, cetăţenii sunt obligaţi să solicite
eliberarea unui act de identitate:
• dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor,
data sau locul naşterii;
• în cazul schimbării domiciliului;
• în cazul atribuirii unui nou CNP;
• în cazul deteriorării Actului de Identitate;
• în cazul pierderii, furtului sau distrugerii Actului de Identitate;
• când fotografia din Cartea de Identitate nu mai corespunde cu fizionomia
titularului;
• în cazul anulării;
• pentru preschimbarea buletinelor de identitate.
Precizăm faptul că nerespectarea dispoziţiilor legale constituie contravenţie şi se sancţionează, după caz, cu amenzi cuprinse între 40 şi 80 de
lei.
Şef SPCLEP Giroc, Laura JEFLEA

Distribuirea sacilor
galbeni și a pubelelor
negre și verzi

Primăria Comunei Giroc informează cetăţenii că sprijină S.C. RETIM Ecologic
Service SA în acţiunea de distribuire a sacilor galbeni şi a pubelelor de culoare
neagră/verde de 120 l, prin asigurarea unui spaţiu de depozitare a acestora.
Distribuirea sacilor galbeni se va face pentru toţi cei care au încheiat/reînnoit
contractul de salubrizare şi se vor înlocui doar pubelele vechi (deteriorate) cu
altele noi, iar cei care au încheiat recent contractulde colectare a deşeurilor vor
primi, pe lângă sacii galbeni, şi pubela de 120 l.
Această repartizare către populaţie se va face de către reprezentanţii S.C.
RETIM Ecologic Service SA, în spaţiul asigurat de Primăria Comunei Giroc de
pe str. Unităţii, în incinta fostei Unităţi Militare.

PLAN DE ACŢIUNI PE ANUL 2018

22 ianuarie – 2 februarie 2018 – 1 oră în comuna Giroc;
Acţiunea de strângere a brazilor de
29 septembrie 2018 – Campania
Crăciun;
de Mediu mini colectare (acţiune de
12 martie – 18 martie 2018 – Cu- colectare a deşeurilor de echipamente
răţenia de primăvară (colectarea cren- electrice şi electronice);
gilor, a lăstarilor de vie rezultate din
29 septembrie 2018 – Let’s Do It,
cosmetizare);
Romania! (acţiune de ecologizare a
31 martie 2018 – Campania de comunei);
Mediu mini colectare (acţiune de co29 octombrie – 11 noiembrie 2018
lectare a deşeurilor de echipamente
- Curăţenia de toamnă (colectarea
electrice şi electronice);
crengilor, a lăstarilor de vie rezultate
31 martie 2018 – Curăţenia pentru din cosmetizare).
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C o m u n a G i r o c a s t ă z i , p r e z e n ta t ă d e c ă t r e
domnul primar dr. Iosif-Ionel Toma
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Interviu acordat postului de televiziune Europa Nova Timișoara
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- Cei care și-au achiziționat imobile sau au construit
și-au făcut cu toții buletin de Giroc? Înțeleg necesitatea
acestui lucru pentru diverse proiecte de care ați avea
nevoie, pentru diverse fonduri care vin de la Guvern?
- E adevărat că în unele situații, în unele proiecte, este
luat în considerare numărul locuitorilor. Dar nu în toate.
Ceea ce este important pentru noi, este numărul de
funcționari publici care deservesc aceste persoane, pentru
că la autorizații de construire trebuie să muncească minimum cinci persoane, tot atâtea la certificatele de urbanism,
poate chiar mai multe. Pe urmă, verificarea proiectelor și
gestionarea, în sensul arhivării, este munca altor două persoane. E o ordine bine stabilită, e un circuit al documentelor scanate și introduse într-un sistem electronic de
evidență. Dar nu doar atât. Taxele și impozitele, la peste
1.400 de societăți comerciale care funcționează aici, sunt
o problemă foarte mare, dar mă bucur acolo de un colectiv
de profesioniști, ca și la arhitectul șef. Urmează partea de
contabilitate, pentru că este foarte greu să aduci banii în
bugetul local, dar vă spun că este de două ori mai greu
să-i cheltui. Trebuie îndeplinite mai multe formalități prin
acest sistem SEAP, care necesită durată, afișare, acceptare,
respingere, în sfârșit, un câștigător, pe care poate celălalt
să-l conteste. Vorbeam la început despre această birocrație
care-ar fi trebuit scurtată, pentru că oricine poate să conteste o licitație; chiar dacă este o „firmă de apartament”,
vine, se înscrie și contestă. Lucrarea este în așteptare.
Cetățenii așteaptă, noi așteptăm, cei care ne asigură fondurile ne presează să dăm drumul acestor proiecte. Este o
problemă pe care o trecem cu greu.

- Se mai schimbă ceva? Am înțeles că firmele trebuie
să depună o garanție de 1%, 2%, și banii rămân ai primăriei.
- Dacă un proiect este de 100.000 de euro (luăm, așa, o
sumă, un cost mic), ar fi 1.000 de euro. Ce înseamnă
aceasta? Nu le-ar părea rău că pierd. Probabil că au alte interese. Nu le cunosc, nu discut despre asta, însă vă spun,
în general, cei care contestă sunt firme despre care nu prea
se știe, nu prea se cunoaște, și am înțeles că nu doar la noi
se petrec astfel de lucruri. La fel se întâmplă și în alte
localități. Chiar s-a făcut o practică din acest sistem, care
nu este deloc în favoarea dezvoltării locale.
- Ați vedea o soluție?

- Da, modificarea acestor Legi, nr. 98 și 99.

- Ați discutat cu parlamentarii pe această temă?

- Noi, îndr-adevăr, aici discutăm și cu parlamentarii din
PSD și din Partidul Național Liberal. Ideea este că nu prea
se prea pot face multe lucruri și foarte multe modificări,
pentru că implică, în primul rând, să treacă aceste propuneri legislative prin Parlament. Implică, de asemenea, o
coaliție stabilă (care există, dar nu știu cât de corect o să
fie privită de ceilalți membri ai coaliției de guvernare). Din
acest punct de vedere, eu zic că, în atâția ani, s-ar fi putut
face ceva. Nu se face, ne chinuim! Exemplu, autostrăzile
și multe alte lucruri sunt în așteptare, centura Timișoarei,
la fel. Așteptăm pentru centura aceasta de peste 20 de ani.
După părerea mea, cred că Timișoara și comunele satelit
suntem singurele din țară care navetăm în jurul acestor
mari municipii și n uavem o centură de ocolire a municipiului. Am avut o întâlnire cu domnul primar al municipiului Timișoara și cu consilierii domniei sale, acum, vreo
doi ani, unde chiar s-a ridicat și problema să o facem din
fonduri alternative, să facem un împrumut, deoarece, până
la urmă, este în folosul tuturor. Cred că suntem și ocoliți
de foarte mulți investitori pentru că penetrarea în municipiul Timișoara, care este un oraș jumătate vechi, jumătate
nou, este destul de dificilă și se feresc să intre cu camioane
mari, de gabarit, care și circulă greu, dar și încurcă
circulația. Or, legat de aceste lucruri nu s-a grăbit nimeni
să facă un pas înainte. Cert este că noi am găsit o soluție
pentru comunitatea noastră. Este un pic forțată, dar este
viabilă. Sperăm ca anul viitor să fie terminată. Facem o
centură zero, să zicem, unde se va circula pe lângă calea
ferată. De fapt, după calea ferată, către localitățile Giroc și
Chișoda, și care se va lega cu Calea Șagului. Este un lucru
important, adică 20-30% din ce ar însemna centura
Timișoarei s-ar putea dirija pe acolo. Dar apare o altă problemă, pentru că vor intra pe Calea Timișoarei, unde sunt
doar două benzi pe sens, iar în unele locuri se fac parcări
pentru autoturisme și unde se circulă, iarăși, foarte greu.

Apoi, între Timișoara, pe strada Muzicescu și Lidia, și tot
așa, intrăm într-un circuit din acesta fără sfârșit.

- Spuneați că aleșii locali votează proiectele de dezvoltare ale comunității, în unanimitate. E liniște în timpul ședințelor Consiliului Local? Mai sunt orgolii
politice sau, doar așa, imediat după alegeri și înainte
de alegeri?
- N-am simțit discuții din acestea care să meargă în extremă. Ele există, într-adevăr, acum fiecare își apără principiul, doctrina de partid, ceea ce mi se pare normal. Dar
eu văd aici un interes comun pentru cetățeni. Dar, dacă sunt
discuții, ca în oricare consiliu, sigur că toate lucrurile sunt
gestionate foarte bine. Nu sunt probleme de discutat. Eu le
mulțumesc încă odată! Am făcut-o și la început. Chiar în
toate problemele pentru care milităm noi pe dezvoltare
sunt în unanimitate: școli, grădinițe, infrastructură.

- Consiliul Județean Timș vrea să realizeze mai
multe investiții aici: Clinica de Psihiatrie, CNI o să construiască Sala Polivalentă. Vă încurcă sau vă ajută
aceste investiții?
- Eu n-aș spune că ne-ar ridica probleme din punctul
acesta de vedere, pentru că la Consiliul Județean s-a demarat un Plan Urbanistic Zonal foarte bine studiat. Există
oameni competenți la acest compartiment de urbanism, la
Consilul Județean, și au gândit bine, se consultă cu noi în
permanență. Avem și noi ideile noastre, dar vreau să vă
spun că toate PUZ-rile noastre, care au fost dezvoltate pe
granița cu municipiul Timișoara, sunt în corelare; la fel, și
municipiul Timișoara le face în corelare cu noi. Dacă avem
străzi care merg înspre Timișoara, vin și ei cu PUZ-rile, cu
străzile în continuare. Nu facem curbe de 90 de grade sau
șicane. Acest lucru este foarte bun pentru fluidizarea
circulației. Așa, mai în glumă, mai în serios, cineva a spus
„la Giroc, câte căi de intrare și de ieșire în Timișoara
aveți?”. Deocamdată avem doar șase, dar s-ar putea să
avem vreo zece, dacă lucrurile merg bine. Una este în pregătire, în spatele PUZ-ului Consiliului Județean, care va
deservi ANL-urile din acea zonă, care se dezvoltă lângă
calea ferată, inclusiv magazinul Lidl, și multe alte lucruri
frumoase care se vor face acolo. Dacă va fi să fie și această
sală de sport, e cu bucurie, nu este niciun fel de ambiție
politică. Nici nu discutăm lucrurile acestea. Din discuțiile
pe care le-am avut cu locuitori ai municipiului Timișoara,
așa, la diferite ocazii, mi-am dat seama că nici nu-i interesează unde se face sala aceea. Important e să se facă! Dacă
ne uităm așa, limita Girocului cu Timișoara este de zece
metri. Nici măcar nu știi dacă ai ieșit din Timișoara sau nu.
Pentru că se intră pe o arteră foarte frumoasă, o arteră care
are blocuri în față și este asfaltată în întregime, întreținută
corespunzător. Consiliul Județean a făcut investiții foarte
frumoase pe Drumul Județean 595, noi am continuat cu
ele, în localitate. Deci, se întrepătrund toate, dar sunt lucruri bune, nu constituie un impediment.
Am înțeles, mai nou, că s-a solicitat o suprafață de la
Unitatea Militară Chișoda, cea de după calea ferată, pentru
construirea acestui spital. Pe noi nu ne încurcă. N-avem
niciun fel de probleme. De fapt, este un spital, nu este altceva. S-ar putea să existe voci care să aibă altă părere. Este
democrație, se poate spune orice, dar celelalte investiții
care vin pe lângă ANL-uri, pe lângă sala de sport, pe lângă
o altă sală de scrimă, sau, eu știu, un bazin de înot olimpic,

sunt investiții frumoase care pe noi ne bucură. Nu ne lăudăm cu ele, dar ne bucurăm de prezența lor aici și de o
bună colaborare cu Consiliul Județean.
Acum dezvoltăm Planul Urbanistic General. Este, deja,
în faza de a fi afișat și de a fi discutat cu cetățenii, care au
un cuvânt de spus referitor la modul în care gândim strategia de dezvoltare. Planul Urbanistic General se gândește
pe o perioadă de zece ani. Singur, înglobează toate PUZrile care s-au dezvoltat până acum, dar noi am gândit acolo
și o mare suprafață din extravilan care să devină intravilan,
în ideea de a putea executa mai ușor construcțiile care sunt
solicitate din partea investitorilor.
- Puteți face acest lucru? Nu e considerată pășune?

- Nu. Este și o oază de pășune. Noi chiar am avut
pășune. Mă refer la 35 de hectare. E o oază, față de alte
pășuni de mii de hectare. Se va reglementa și această
situație, cu pășunile, și zona aceea va deveni un parc al
comunității noastre, un parc de 35 de hectare, care se cam
bate cu orice parc din județul Timiș, și cred că din multe
alte județe, care va fi dotat cu tot ceea ce trebuie. În primul
rând, vrem să asigurăm un ambient, alei pietonale, de plimbare, pistă de biciclete, locuri de joacă. Există mult de
lucru. Iar pentru acest lucru mă bucur! De aceea, chiar, mă
simt util.
- În ce an vedeți realizarea acelui parc și a zonei?
- Eu zic că-n cinci ani de zile trebuie făcut.

- La cât estimați că va ajunge populația comunei
Giroc în 10-15 ani?
- S-a făcut un studiu de către un profesor de la Universitatea de Vest. Este nevoie de acest studiu, ca să fie prezentat în Planul Urbanistic General, și se estimează că în
zece ani vom depăși 40.000 de locuitori, ceea ce nu este
chiar foarte puțin. Este foarte mult, și eu mă bucur că
cetățenii aleg ba Giroc, ba Dumbrăvița, ba Moșnița. Acum
suntem, oficial, 15-16 mii. Neoficial, 22 de mii. Se dublează, cu siguranță, dar, raportându-mă la celelalte
localități, care, să zicem, ar sta pe loc, am depăși municipiul Lugoj, ca idee. Dar, rămâne de văzut, sunt presupuneri. Sunt studii care trebuie făcute, ele venind în ajutorul
cetățenilor. Trebuie să știe cetățeanul, dacă vine să locuiască în Giroc, ce-l așteaptă. Ceea ce PUG-ul trecut, care
se încheie anul acesta, nu a prevăzut. Adică se făceau și
blocuri, iar oamenii sunt nemulțumiți, și-i înțeleg din acest
punct de vedere. Suntem în situația în care, dacă nu dăm
autorizațiile, suntem pasibili de dosar penal, pentru abuz
în funcție; dacă dăm, vin ceilalți și ne acuză de complicitate la multe alte lucruri...

- Și o comună ca Girocul primește bani de la
București sau primesc comunele care sunt mai sărace?
Cum vi se pare că s-au schimbat lucrurile, în ceea ce
privește adiministrația centrală? Dacă un proiect este
bine întocmit, se primește finanțare? Care sunt criteriile de alocare a banilor?
- Eu vreau să vă spun că am observat în ultima perioadă
de timp că sunt foarte multe proiecte pe care noi le-am accesat. Am accesat 11 sau 12 proiecte în valoare totală de
peste 14.500.000 de euro. Ceea ce nu s-a întâmplat, dacă
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adunăm tot, de la lansarea SAPARD-ului și până acum.
Deci, observ că sunt mult mai mulți bani la bugetul de stat,
la Guvern. De la Guvern primim pe PNDL, pe PNDR. Sunt
sume importante, pe care noi le-am absorbit pentru apă,
canalizare și șosele. Avem trei proiecte în derulare pentru
creșe. La creșa din Giroc deja a început construirea. Urmează cea din Ghișoda. Creșele nu mai satisfac deloc ceea
ce a fost până acuma în comună. Numărul locurilor la
creșă, acum, este cam de 90, doar pe unitatea Giroc, și solicitările sunt peste 110-120. Sigur că ne-am gândit la o
creșă... Când am făcut proiectul ne-am gândit la 160-170
de locuri, dar parcă văd că în trei ani de zile trebuie să gândim alta, cu alte 160 de locuri. O să vedem ce o să facem
la vremea respectivă, dar ne gândim deja la acest aspect.
Avem un spațiu identificat în zona nouă și, poate, o să
ducem mai aproape de comunitatea respectivă atât creșa,
cât și grădinița, ca o unitate mai mică, dar să nu mai ducă
nici copiii așa de departe. E o zonă frumoasă acolo, o zonă
liniștită. Poate deveni un loc pentru o creșă sau pentu o
grădiniță. Iar în partea din față o să fie acea școală generală. Poate, mai târziu, va fi liceul acolo. Lucrurile vor fi
bine gestionate, dar, vă repet, datorită creșterii ritmului de
dezvoltare, avem nevoie de foarte multe investiții, și aceste
investiții nu le putem face haotic, în sensul că ne gândim
să facem o grădiniță de 400 de locuri (este acum de 400 de
locuri), dar să zicem de 1.400 de locuri, și până la urmă,
Doamne-ferește, se face o migrare spre Timișoara, din anumite motive. Nu știu! Pot să fie foarte multe, și atunci ce
faci cu grădinița. Dar, etapă cu etapă, ca să urmărim exact
ritmul de creștere, este posibil, iar asta am și gândit-o cu
proiectanții la vremea respectivă. Fiecare clădire care a fost
pusă pe proiect a fost gândită să se poată extinde cu încă
șase săli de clasă, cu încă opt, cu încă zece. Am avut o mică
problemă cu clasele zero, dar rezolvată până la sfârșitul
anului.
- Au fost mai mulți copii?

- Sunt trei clase paralele deja la clasa zero. Cred că o să
fie și cinci-șase clase paralele. Înainte abia de ne adunam
pentru o clasă, adică minimumul de copii ca să poată
funcționa. Acum, deja, sunt clase paralele. Crește și numărul de cadre didactice. Ca facem, într-un fel, ca aceste cadre
didactice să se lege cumva de Giroc și de Chișoda? Am
avut o discuție la nivelul conducerii ANL în București pentru a primi o sumă de bani suficientă pentru a putea construi un bloc de locuințe cu destinația exclusivă pentru
cadrele didactice. Aceasta înseamnă vreo 23 de apartamente. Finanțarea este pentru anul viitor. Probabil că, dacă
lucrurile vor merge foarte repede, începem și construirea
anul viitor. Acest lucru, după părerea mea, va lega de vatra
satelor aceste cadre didactice, adică vor veni, vor avea de
unde să plece, dacă fac naveta (am avut situații când se
făcea naveta, chiar din Lugoj și era extrem de greu pentru
unele persoane). Sperăm să fie bine.

- Ați avut parte de constructori serioși sau cei care
vin și vor să execute lucrarea nu prea au potențial, oameni, utilaje?
- Nu. Trebuie să vă spun că lucrăm puțin diferit de cum
lucrează alte unități administrative, în sensul că întotdeuna
avem firme de consultanță pe lângă aparatul propriu, și
aceste firme de consultanță extind verificări asupra lucrărilor efectuate, asupra numărului de utilaje, al muncitorilor.
E și normă de verificare, de altfel, cu cât se plătește pe oră
un muncitor. N-am avut situații de genul acesta. Am avut
constructori foarte serioși și în continuare sper să fie la fel,
pentru că noi încheiem un contract clar. Contractul se respectă.
- Nu trebuie să mergeți pe fiecare șantier?

- Ba da, mergem. De exemplu, eu pe șantierul de la
școala nouă, care se face lângă școala cea veche, mă duc
de două-trei ori pe zi. Domnul viceprimar, uneori, stă douătrei ore acolo. Nu pentru ca să avem o părere, ci pentu ca
să se vadă că suntem interesați ca acea lucrare să fie executată. Și mai este un sistem de grupe, care ar fi de recomandat. Spre exemplu, o dată pe săptămână, joia, la ora
patru, eu mă întâlnesc cu toți acești constructori, pentru a
prelua probleme pe care ei nu le pot rezolva. Unii nu sunt
în județ și le pot rezolva eu mai ușor, printr-un telefon,
printr-o prezență la o unitate descentralizată, pentru ca să
putem lucra mai eficient cu ei. La început a fost o chestie
destul de ciudată, dar eu asta fac de vreo 15 ani: joia, întâlnirea cu constructorii de pe raza comunei Giroc. Se preiau idei, se schimbă idei și păreri, dar lucrurile
funcționează bine. E un fel de analiză săptămânală.

- Într-o perioadă în care DNA-ul făcea ravagii pe
acest sector, nu v-a fost frică să vă întâlniți cu ei?

- Eu am un principiu. Nu, nu cred că trebuie să spun așa,
de frică. Până la urmă, această instituție a DNA-ului este
o instituție de stat, cu niște atribuții bine definite. Nu mi-e
frică decât de Dumnezeu, în rest, lucrurile acestea mi le
asum; dacă sunt de asemenea natură, asta este. Nu sunt un
om care să fug acasă, gata, a venit cineva și m-a certat. Mă

ceartă mii de oameni, pentru tot felul de chestii, dar mă
laudă 10.000 de oameni pentru alte chestii.
- Ați făcut un bilanț și e mare diferența?

- Da, este. Cei care critică, până la urmă, își au și ei rostul lor într-o societate. Poate nu vă vine să credeți, dar îi
încurajez.

- Vă ajută criticile? Poate că uneori nu sunt critici,
sunt sugestii. Reușiți să colaborați cu criticii?
- Nu știu dacă neapărat colaborăm cu ei, dar vreau să
vă spun că ați afirmat foarte bine, este o sugestie, dacă se
sesizează ceva. Nu poți să cuprinzi un teritoriu de 5.000
de hectare cu o dezvoltare de sute de milioane de euro
numai pe partea de construcții, să știi că-n fiecare colțișor
există ambrozie pe zece centimetri patrați. N-ai cum. Și
atunci, cu ajutorul cetățenilor, care spun, scriu pe pagina
de facebook, scriu pe site, scriu pe alte site-uri, colegi deai mei sau alții care se uită pe acolo povestesc: vezi că
acolo este aia, aia. O luăm ca și construcție, ca și o părere
pozitivă, adică o părere care trebuie să construiască ceva,
să te ducă să iei o măsură în sensul de a satisface nevoile
lor. Deci, este o sugestie. Orice critică este bună. Altfel...

- Vorbeați la începutul anului de construirea unui
adăpost de câini....
- Este tot în faza de obținere a avizelor. Trebuie să vă
spun că acolo am întâmpinat o problemă foarte serioasă,
din cauza inexistenței canalizării. La Mediu se solicită atât
canalizarea, cât și apa potabilă luate dintr-o rețea autorizată. Nu există o rețea de apă acolo. Este departe de rețeaua
de canalizare și de alimentare cu apă a societății Giroceana.
Din acest punct de vedere noi am optat pentru un foraj de
mare adâncime și un sistem de colectare a acestor ape,
lucru cu care n-au fost de acord. Acum ducem câteva tratative cu unitățile din zonă, care au apă de la rețeaua
orașului, ca să putem să realizăm acest acord, și acest lucru
este valabil și pentru canalizare. În momentul acela dăm
drumul acestui adăpost de câini. Să știți că în urma emisiunii pe care ați difuzat-o, am primit foarte multe telefoane și am avut foarte multe vizite din partea
reprezentanților asociațiilor care se ocupă de protecția animalelor, care au fost chiar încântați și s-au oferit să ne ajute
inclusiv material, cu hrană pentru animale, asistență medicală. M-a surprins chestia aceasta. Noi l-am face oriunde,
dar nu ne primește nimeni. Când o să facem, o să facem.
Există legea parteneriatelor, nu e niciun fel de problemă.

- Cum funcționează Giroceana și dacă aveți de gând
să mergeți cu această societate a Consiliului Local înainte sau să predați serviciile de apă și canalizare la
Aquatim, transportul, altei firme, sau vreți să le
mențineți?
- Trebuie să vă spun de la început că Societatea Giroceana a fost concepută ca o rezultantă a faptului că cei care
la ora respectivă trebuia să deservească transportul, apa și
canalul în Giroc nu o făceau pentru că nu erau curioși.
Acest lucru ne-a determinat în final să înființăm Societatea
Giroceana. Suntem în relații deosebite atât cu actualul Aqatim, cât și cu cei de la Societatea de Transport Public
Timișoara, în sensul că noi facem lucrurile să funcționeze
după necesarul cetățenilor din Giroc și din Chișoda. Adică,
constatăm că la ora 7 e afluență, în special de elevi. La ora
5-6 este afluență foarte mare de muncitori și tot așa la întoarcere de la ora 1 până la ora 6 și după-amiaza. Putem
regla aceste lucruri, sigur, doar odată, la obținerea licenței,
însă avem aceste date. Trebuie să știți că Giroceana transportă aproape un milion de oameni pe an. Nu este o jucărie.
Iar distribuția apei și colectarea apei menajere se realizează
în sistem centralizat, au un sistem electornic și o evidență
deosebită, în sensul că fac tot ceea ce este posibil ca să
scurteze așteptarea. Au venit și cu propuneri de citire la
distanță a contoarelor. Nu e mare lucru de făcut, însă trebuie schimbate niște contoare, trebuie refăcute niște
investiții. Poate prindem un proiect european și atunci
putem face lucrul acesta. Nu ne gândim să renunțăm la Giroceana. Ne gândim să extindem activitatea ei, pentru că
chiar funcționează.
- De ce s-ar putea ocupa? V-ați gândit?

- Ar putea să se ocupe de pază, ar putea să se ocupe de
întreținerea drumurilor asfaltate, care, la ora actuală, este
destul de dificilă, pentru că nu sunt firmulețe, sunt firme
mari care au participat la licitații mari, de milioane de euro,
și nu se mai ocupă de a pune un petec aic isau de a repara,
eu știu, un sector. Giroceana ar putea să facă lucrurile acestea, bineînțeles, pe lucrările scoase din garanție, dar e o
chestiune pe care putem s-o avansăm și chiar foarte bine.
Ne gândim să extindem transportul local, să facem un circuit de microbuze, ceva Maxi-Taxi, care să poată colecta
atât copiii, cât și persoanele care nu dețin un autoturism în
proprietate, ca să vină spre stațiile mari, sau îi pot duce
chiar în Timișoara, deși se pierde foarte mult timp dacă-i
duce în municipiul Timișoara. Se circulă greu, se pene-
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trează greu, e aglomerație mare, multe construcții, și
Timișoara se află într-o reconstrucție a sistemului de
circulație. Atunci, mă gândesc să-i aduc în stațiile mari, și
din stațiile mari îi preiau celelalte autobuze de capacitate
mai mare și-i duc spre destinația dorită. E un lucru foarte
bun. Funcționează, acum, mai copăcel, așa, dar
funcționează; facem studiu de piață, câte autobuze sunt necesare, care este frecvența, zonele de interes pentru ei.

- La capitolul proiecte europene există, eu știu, un
proiect fantezie sau ceva ieșit din comun, sau, poate și
pe bani din bugetul propriu, că deja stați destul de bine
la capitolul infrastructură?
- Da, există câteva proiecte. Unul dintre ele este o
investiție foarte mare, de câteva zeci de milioane de euro,
care va fi de rezonanță chiar în România și cred că va începe anul viitor. Ne gândim să facem un AquaPark, dar nu
din sistemul acesta de vară, ci pe tot parcursul anului. Asta
înseamnă că avem nevoie de vreo 40-50 milioane de euro
ca să-l putem încălzi. Altfel nu există eficiență. Nu neglijăm, în schimb, legea parteneriatelor.
- E clară? Vă ajută ajută această lege?

- După părerea mea, acum este clară. Eu am văzut că la
București doamna primar general a demarat deja câteva
acțiuni de parteneriate de genul acesta. Înseamnă că lucrurile sunt stabile. N-am făcut un studiu în sensul acesta.
N-am avut timp să aprofundez ceea ce se întâmplă acolo,
dar mă gândesc că ele au intrat în linie dreaptă și se pot
face, și aceste lucruri le putem face prin parteneriate foarte
mari. Sigur că dorim două stadioane de fotbal. O să ne înscriem, clar, la un proiect, chiar la două proiecte, dacă este
necesar. Avem Clubul Sportiv Giroc-Chișoda, care are
foarte mulți copii talentați la fotbal, la karate, la judo, la
șah (unde avem campioni naționali). Vrem să facem o Casă
a Șahului. Sunt multe lucruri pe care vrem să le înfăptuim.
Nu neglijăm nici un ștrand, avem chiar și terenul pentru
realizarea lui. N-o să fie foarte mare, dar o să acopere necesarul pe care îl solicită populația din Giroc și din
Chișoda. Sunt chiar două locații, dar unul este sigur, celălalt este incert. Tot pe fonduri europene ne gândim să-l realizăm. Sunt bani suficient de mulți, până la un milion și
jumătate de euro, iar noi ne încadrăm perfect.

- Reușiți să mențineți viu spiritul comunității la evenimentele culturale?
- Având în vedere că Ruga de la Giroc este la Paști, se
numără printre primele Rugi din județul Timiș, e o afluență
fantastică, 4-5 mii de participanți. E adevărat că participarea aceasta este și o urmare a calității și a maeștrilor care
vin aici, a celor care cântă. La Chișoda, la fel, dar la Sfânta
Maria Mare. La 15 august sunt mai multe Rugi, și atunci
lumea se mai împarte pe zone mai apropiate. Dacă acolo,
la fel, cântă Andreea Voica, vin cel puțin 2.000 din alte
părți, chiar din Caraș Severin, chiar din Arad, din Hunedoara. Sunt plăcut impresionați de prestațiile de la această
Rugă. Deci, păstrăm acest lucru. Prin Casa de Cultură,
unde este și ansamblul „Ghiocelul” și unde se mai
desfășoară și alte activități corale, instrumentale, mai nou
avem și grupul vocal condus de doamna profesor Desanca
Lalici, o să continuăm această tradiție culturală. Cuprindem întreaga paletă de dansuri din România, dar, preponderent, 50% din județul Timiș. Ne gândim ca în școala
nouă - unde, la fel, avem un proiect de două milioane și
jumătate de euro, unde va fi și cantină și sală de mese - să
facem și un Muzeu al Satului, în vechiul corp al clădirii.
Avem ce să punem acolo, avem un profesor de elită aici,
în comunitate, care a fost director de școală și care ne poate
ajuta în acest sens. Este, de fapt, dorința domniei sale, propunerea domniei sale. Avem oameni pe care ne putem
baza. Cu scrisul, la fel, cu dansurile, la fel. Școlile ați văzut
ce rezultate frumoase au, promovabilitate peste 70% la Bacalaureat, la Evaluarea Națională. Eu zic că rezultate abia
de acum încep să apară.

- Anul 2021 ce înseamnă pentru Giroc, când
Timișoara va fi Capitală Culturală Europeană?
- Știu că aceste festivități se pot realiza nu doar în
Timișoara, ci și în comunitățile vecine, la fel cum a fost la
Sibiu, dacă nu mă înșel. Suntem pregătiți pentru tot felul
de manifestări, doar să fim cuprinși în Agenda Culturală,
că dacă nu suntem, nu ne băgăm în seamă singuri.
- Anul 2018 a fost unul bun?

- Mai avem. Trebuie să terminăm câteva lucrări. Mai
trebuie să deschidem, până la sfârșitul anului, minim trei
șantiere. Noi lucrăm non-stop, iar cu cei cu care lucrăm
înțeleg asta. Sigur, sărbătorile de iarnă sunt sărbători de
iarnă, Crăciunul, Anul Nou se petrec în familie, dar după
acea, dacă vremea permite, muncim. Să știți că și pe
șantierele private se lucrează în perioada aceasta. Se lucrează pe interior și noi vrem să facem în afară. Evident
că nu o să lucrăm pe exterior dacă mâine vine un îngheț,
se strică absolut totul, dar se lucrează pe interior.

V it r in a c u t r o f e e a f a m il ie i P as c o t a ,
î m p od ob it ă c u noi t it lu r i d e ca m p ion
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Peformanțe onorabile obținute de Ionel Pascota și fiul său, Patrick. Dacă tatăl a încheiat un
sezon cu nu mai puțin de trei trofee, unul de campion european BMU și două de campion
național, fiul nu se lasă mai prejos și a reușit să
acapareze poziția întâi la două clase în competiția
națională internă.
Anul 2018 se dovedește a fi unul istoric în
ceea ce înseamnă palmaresul familiei Pascota,
care crește vertiginos. Ionel Pascota a reușit, în
urmă cu două săptămâni, să-și adjudece un nou
titlu de campion național, în Bulgaria la clasa Supersport 600cc.
În weekend-ul recent încheiat, motociclistul
girocean a mai obținut două performanțe notabile. Participând la finala Campionatului European BMU, Pascota a obținut locul întâi la
general în competiția continentală, dar și un nou
titlul național în campionatul intern de motociclism viteză, la clasa Supersport. Cu aceste
performanțe, Ionel Pascota ajunge la incredibilul
număr de 43 de titluri de campion, obținute atât
la nivel național (în România, Bulgaria și Austria), cât și la diferite competiții de nivel euroregional.
Urmașul familiei Pascota, Patrick, deși are
doar 11 ani, nu se lasă mai prejos decât tatăl său.

Chișoc de ziare și reviste,
deschis la Giroc

La solicitarea multor locuitori din comuna Giroc, lângă oficiul poștal
de pe strada Trandafirilor din Giroc a fost deschis un chioșc de presă.
De aici se pot cumpăra ziare, reviste, rebusuri, integrame și cărți, dar și
bilete RATT (STPT) pentru transportul în comun din Timișoara.
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Puștiul minune al motociclismului românesc a
obținut, în urmă cu două săptămâni, titlul de
campion național al clasei 65 cmc de la Supermoto, pentru ca în weekend-ul trecut să se impună și la clasa 85 cmc viteză, Patrick
contribuind consistent la îngroșarea zestrei de
trofee din vitrina familiei Pascota.
„Sunt extrem de fericit pentru că am putut
duce la bun sfârșit un nou sezon competițional,
atât eu, cât și Patrick.
Sunt bucuros pentru reușitele mele, dar mă entuziasmează enorm reușitele fiului meu, pentru
că văd că urmează tradiția familiei cu o mare
atracție pentru sport.
Vreau să mulțumesc în mod deosebit Consiliului Județean Timiș pentru sprijinul financiar
acordat. Fără aportul instituției ne-ar fi fost extrem de dificil să ajungem aici și să avem astfel
de performanțe multiple.
De asemenea, vreau să mulțumesc Primăriei
Timișoara, sponsorilor, Federatiei Române de
Motociclism, tuturor susținătorilor noștri, atât de
pe plan local, cât și din afara acestui cadru și, nu
în ultimul rând, tatălui meu.
Îmi doresc să ne revedem în viitorul sezon
competițional sănătoși și cu forțe proaspete”, a
declarat Ionel Pascota.
V. TOMOIAGĂ

Atenție la focul deschis!

Arderea vegetației uscate, a resturilor vegetale și/sau a deșeurilor casnice poate reprezenta un pericol pentru locuința și familia ta.
Pentru a preveni un incendiu, respectă următoarele reguli:
- nu aprinde focul în aer liber în locuri cu pericol de incendiu și în
condiții meteorologice cu intensificări ale vântului;
- respectă următoarele distanțe de siguranță - minim 40 de metri față
de locuri cu pericol de explozie: gaze și lichide combustibile, vapori inflamabili, explozivi etc. și minim 10 metri față de materiale sau substanțe
combustibile: lemn, hârtie, carton asfaltat, bitum, ulei etc.;
- asigură la locul arderii mijloace și materiale pentru o eventuală stingere
a focului (butoi cu apă, stingător);
- supraveghează permanent arderea, iar la sosirea nopții stinge focul și
verifică cu atenție zona;
- educă și supraveghează copiii pentru a nu se juca cu focul.
În situația izbucnirii unui incendiu, anunță imediat evenimentul la Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din localitatea ta la numărul unic
pentru apeluri de urgență - 112.

SC Giroceana SRL
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Programul
casieriei
serviciului
apă-canal:
luni-vineri,

orele 08:00-18:00

În intervalul 27-03 (din

data de 27 a lunii până în
data de 03 a lunii urmă-

Telefon
deranjamente
NON-STOP

0800800138 (TELVERDE)
sau 0752192848

Telefon telecitire
0800800136 (TELVERDE)
orele 08.00-16.00

intre 20-31 ale fiecarei luni

toare) și intervalul 14-16

Telefon casierie

este deschisă și sâmbătă

0256395978

al fiecărei luni casieria

orar 08.00-18.00

Trageri în Poligonul
Chișoda
între orele 9:00 – 13:00.

În zilele de 2, 3, 4, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 26 și 30 octombrie 2018,
în Poligonul de tragere Chișoda, se execută trageri ziua și noaptea cu
întreg armamentul de infanterie, armamentul de pe TAB, iar în sectorul
de grenade se aruncă grenade de mână de război. Unitățile economice,
societățile comerciale agricole și alte organizații sau persoane particulare NU
AU VOIE, să intre în zona periculoasă și de siguranță a poligonului (ZONA
RESTRICȚIONATĂ MILITAR) cu animale, turme de oi, cirezi de vaci (animale izolate), tractoare, utilaje agricole, combine, autoturisme proprietate personală, motociclete, biciclete, căruțe sau pe jos.
Viceprimar, ing. Ilie GÂLCĂ

PIERDERI

Cabinete medicale și farmacii

Ut i l e

CENTRUL DE PERMANENȚĂ CHIȘODA
Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50, Chișoda
Telefon: 0765.778.162
Program
Luni-vineri: 20-08;
sâmbătă, duminică și sărbătorile legale:
permanent

CABINET MEDICAL DR. TOMA VIANA
Adresa: str. Trandafirilor nr. 24, Giroc
Telefon: 0744.892.427
Fax: 0356.437.661
Program
Luni: 13-15 (cabinet); 15-16 (teren)
Marți: 9-12 (cabinet); 8-9 (teren)
Miercuri: 14-16 (cabinet); 13-14 (teren)
Joi: 15-18 (cabinet); 18-19 (teren)
Vineri: 9-11 (cabinet); 8-9 (teren)

CABINET MEDICAL DR. TOMA VIANA
Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50, Chișoda
Telefon: 0744.892.427
Fax: 0256.412.289
Program
Luni: 16-19 (cabinet); 19-20 (teren)
Marți: 12-14 (cabinet); 14-15 (teren)
Miercuri: 16-19 (cabinet); 19-20 (teren)
Joi: 13-15 (cabinet); 12-13 (teren)
Vineri: 11-14 (cabinet); 14-15 (teren)
CABINET MEDICAL
DR. BARBONI LUCIA

Adresa: str. Trandafirilor nr. 24, Giroc
Telefon: 0721.883.646
Fax: 0356.437.661
Program
Luni: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)
Marți: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)
Miercuri: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)
Joi: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)
Vineri: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)
CABINET STOMATOLOGIC
DR. MUNTEAN COSMINA

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50 Chișoda
Telefon: 0723.028.597
Program
Luni, joi: 14-20 (cabinet)
Marți, vineri: 9-14:30 (cabinet)
CABINET STOMATOLOGIC
DR. OLARIU CODRUȚA

Eugenia-Veronica Bogdan solicit eliberarea unei
adeverințe pentru abonamentul de călătorii,
deoarece l-am pierdut (abonament 26 de călătorii,
60 RON, seria 5977).
Elena Drăgan, cu domiciliul în Chișoda, str.
Oituz nr. 4, județul Timiș, solicit eliberarea unei
adeverințe pentru a putea circula pe autobuz,
deoarece mi s-a furat abonamentul.

Adresa: str. Trandafirilor nr. 24, Giroc
Telefon: 0721.742.950
Program
Luni: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)
Marți: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)
Miercuri: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)
Joi: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)
Vineri: 10-15 (cabinet); 9-10 (laborator)

Semnalul de “ALARMĂ AERIANĂ” are 15 sunete
a 4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între
ele. Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul
se compune din 15 sunete a 2 secunde fiecare,
cu pauză de 2 secunde între ele. Semnalul de

“PREALARMA AERIANĂ” are 3 sunete a 32 de
secunde fiecare, cu pauză de 12 secunde între
ele. Pentru sirenele cu aer comprimat, semnalul
se compune din 3 sunete a 16 secunde fiecare,
cu pauză de 6 secunde între ele.

“ALARMĂ LA DEZASTRE” constă în 5 sunete a
16 secunde fiecare, cu pauză de 10 secunde
între ele. Pentru sirenele cu aer comprimat, semnalul se compune din 5 sunete a 8 secunde
fiecare, cu pauză de 5 secunde între ele.

Telefoane utile locuitorilor din Comuna Giroc:
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CABINET STOMATOLOGIC
SR. ION LIVIU
Adresa: str. Izvor nr. 18, loc. Chisoda
Telefon: 0744.702.573
Program
Luni: 15-21 (cabinet)
Marți: 8-15 (cabinet)
Miercuri: 15-21 (cabinet)
Joi: 8-15 (cabinet)
Vineri: 15-21 (cabinet)
Sâmbătă: 9-13 (cabinet)
CABINET STOMATOLOGIC
HANIGOVSKI
Adresa: str. Bucegi nr. 57, Chișoda
Telefon: 0744.391.958
Fax: 0356.107.337
Program
Luni-vineri: 19-21 (cabinet)
FARMACIA RAL-BIANCA
Adresa: str. Nicolae Firu nr. 70, Chișoda
Program
Luni-vineri: 9:30-18:30
Sâmbătă: 10-14
FARMACIA GIULIET FARM
Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50, Chișoda
Telefon: 0769.005294
Program
Luni-vineri: 8-20
Sâmbătă: 9-15
FARMACIA ACONITUM
Adresa: str. Trandafirilor nr. 29, Giroc
Telefon: 0256.395.853
Program
Luni-vineri: 9-20
Sâmbătă: 9-14
FARMACIA MELAGRAMA
Adresa: str. Muncitorilor, nr. 56, Giroc
Telefon: 0722.559.728
Fax: 0356.112.808
Program
Luni-vineri: 9-20
Sâmbătă: 9-16
Farmacia NATURALIA SHOP SRL
Adresa: Str Trandafirilor nr 35, Giroc
Telefon: 0728-117 333; 0724-908 662;
0356-003 667
Program
Luni-vineri: 8:30-19
Sâmbătă: 9-13
Farmacia CITY FARMA
Adresa: Calea Timișoarei nr. 58
Telefon: 0769-005.294, 0256-395.576
Program
Luni-vineri: 8-20
Sâmbătă: 9-15
CABINET DE CONSULTAȚII OFTALMOLOGICE
OPTICA MALVINA 3MW SRL
Program
Luni-vineri: 10-18

Cabinete veterinare
CABINET VETERINAR
DR. VÎRTOSU DAN
Adresa: str. Nicolae Firu nr. 58, Chișoda
Telefon: 0724.375.122
Fax: 0256.395.712
Program
Luni-vineri: 10-18 (cabinet)

“ÎNCETAREA ALARMEI” are sunet continuu, de
aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute. Pentru sirenele cu aer comprimat, semnalul se compune dintr-un sunet continuu, de aceeaşi
intensitate, cu durata de 1 minut.
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În 29 septembrie, la Giroc s-a desfășurat o interesantă competiție automobilistică dotată cu
Cupa Giroc 2018. La start s-au aliniat mai multe
echipaje, care s-au întrecut pe principala arteră rutieră a localității.
Competiția a fost structurată pe două categorii:
„Friends street” și „Friends Rally.
Piloții au făcut un adevărat spectacol, gustat din
plin de numerosul public prezent la competiție.
În final, s-au stabilit și clasamentele celor două
categorii.
La „Friends street” primele trei locuri au fost
ocupate, în ordine, de Cristian Nicula (pilot) / Andreea Nicula (navigator), Cătălin Stana (pilot) și
Valeriu Cuciureanu. La această categorie s-au înscris în concurs 18 echipaje.

La categoria „Friends Rally” primele trei poziții au fost adjudecate de Remus Iancu (pilot) / Marius Gridjac (navigator), Sergiu
Boncalo (pilot) / Oana Boncalo (navigator) și Emanuel Resiga.
În urma celor două clasamente a rezultat și clasamentul pe
echipe. Locul I a fost ocupat de Car Tech Rally Team (Marius
Ardei, Cristian Nicula, Slava Bălan), locul II a fost obținut de Rally
4 Fun Rally Team (Remus Iancu, Marius Gridjac, Mihai Sărăcuț Dragan Giurgev, Giurgev Dragan - Mihai Sărăcuț), iar locul III ia revenit echipei Urseni Motorsport (Valeriu Cuciurean, Kiss Francisc - Lavinia Ferariu, Denis Gociu, Paul Pirlea, Cătălin Stana).
(V.T.)
Foto: Adrian SĂCĂLUȘ

Cristian Cotescu
1 an, Giroc

Horațiu Boldizsar
4 ani și 6 luni, Giroc

Crina-Sorana-Roxana Mihalache
1 an și 4 luni, Giroc

Eric Francois
1 an și 3 luni, Giroc

