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COMUNA GIROC                                                                                             

CIF : 5390613   

Nr. înreg. 2.872/20.01.2023     

 

NOTĂ DE FUNDAMENTARE 

 

         Prin prezenta vă trimitem nota de fundamentare pentru aprobarea bugetului pe anul 

2023 pentru Comuna Giroc . 

 

        Pentru bugetul pe anul 2023 veniturile pe secțiunea de funcționare sunt în sumă de 

49,842,670.00 lei iar pe secțiunea de dezvoltare sunt în sumă de 32,837,930.00 lei și se 

compun astfel : 

 

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE 

 30,000.00 lei la indicatorul 03.18.00  impozitul pe veniturile din transferul proprietăților 

imobiliare din patrimoniul personal ; 

 31,877,000.00 lei la indicatorul 04.02.01  cote defalcate din impozitul pe venit conform 

adresă nr.79/13.01.2023 comunicată de Ministerul Finanțelor ; 

 341,000.00 lei la indicatorul 04.02.04  sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe 

venit pentru echilibrarea bugetelor locale conform adresă nr. 79/13.01.2023 comunicată 

de Ministerul Finanțelor ; 

 470,000.00 lei la indicatorul 04.05.00  sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului 

Județean conform adresă nr. 79/13.01.2023comunicată de Ministerul Finanțelor ; 

 1,625,000.00 lei la indicatorul 07.01.01 impozit și taxa pe clădiri de la persoane fizice ; 

 7,602,000.00 lei la indicatorul 07.01.02 impozit și taxa pe clădiri de la persoane juridice ; 

 480,000.00 lei la indicatorul 07.02.01 impozit pe terenuri de la persoane fizice ; 

 300,000.00 lei la indicatorul 07.02.02 impozit și taxa pe teren de la persoane juridice ; 

 165,000.00 lei la indicatorul 07.02.03 impozit pe terenul din extravilan ; 

 377,000.00 lei la indicatorul 07.03.00 taxe judiciare de timbru și alte taxe ; 

 7,616,000.00 lei la indicatorul 11.02.00 sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, 

sectoarelor și Municipiul București conform adresă nr. 79/13.01.2023 comunicată de 

Ministerul Finanțelor ; 

 134,000.00 lei la indicatorul 11.05.00 sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

drumuri conform adresă nr. 79/13.01.2023 comunicată de Ministerul Finanțelor ; 

 2,200,000.00 lei la indicatorul 16.02.01 impozit pe mijloacele de transport deținute de 

persoane fizice ; 

 1,000,000.00 lei la indicatorul 16.02.02 impozit pe mijloacele de transport deținute de 

persoane juridice ; 

 2,350,000.00 lei la indicatorul 18.50.00 alte impozite și taxe ; 



Page 2 of 11 
 

 450,000.00 lei la indicatorul 30.05.30 alte venituri din concensiuni și închirieri de către 

instituțiile publice ; 

 3,000.00 lei la indicatorul 33.28.00 venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, 

imputații și despăgubiri ; 

 2,300.00 lei la indicatorul 34.02.00 taxe extrajudiciare de timbre ; 

  706,000.00 lei la indicatorul 34.50.00 alte venituri din taxe administrative, eliberări 

premise; 

  590,000.00 lei la indicatorul 35.01.02 venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit 

dispozițiilor legale ; 

 472,000.00 lei la indicatorul 35.50.00 alte amenzi, penalitîți și confiscări ; 

 600,000.00 lei la indicatorul 36.50.00 alte venituri ; 

 -9,574,630.00 lei la indicatorul 37.02.03 vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru 

finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local ; 

 27,000.00 lei la indicatorul 42.34.00 subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea 

locuinței și a suplimentului pentru energie alocate pentru consumul de combustibili solizi 

și/sau petroliei 

 

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 

  9,574,630.00 lei la indicatorul 37.02.04 vărsăminte din secțiunea de funcționare ; 

  5,881,214.00 lei la indicatorul 42.88.01 fonduri europene nerambursabile PNRR 

   9,273,270.00 lei la indicatorul 48.04.01 sume primite în contul plăților efectuate în anul 

curent  ; 

  8,108,816.00 lei la indicatorul 48.04.02 sume primite în contul plăților efectuate în anii 

anteriori 

      Pentru bugetul  pe anul 2023 cheltuielile cu salariile titlu I, titlu IX, titlu XI la secțiunea 

de funcționare finanțate din bugetul local sunt în sumă de 21,077,970.00 lei, cheltuielile 

materiale titlu II,titlu III, titlu IV, titlu XVII la secţiunea de funcţionare finanțate din bugetul 

local sunt în sumă de 28,764,700.00 lei, la secțiunea de dezvoltare cheltuielile de investiții 

finanțate din bugetul local sunt în sumă de 32,837,930.00 lei , finanțate din excedent sunt 

în sumă 7,322,000.00 lei și se compun astfel  : 

 

SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE CHELTUIELI CU SALARIILE (titlu 10,57,59) 

51.01.03 Autorități executive 

 7,175,200.00 lei la titlu 10 și 59 pentru plata salariilor a funcționarilor publici (45 de 

persoane), personalului contractual (10 persoane), consilierilor (16 persoane)  demnitarilor 

(1 persoane)  și a contribuțiilor  către bugetul de stat (BAS,BASS,CAM,Fond HAND, 

vouchere de vacanță pentru funcționarii publici și personalul contractual) ;   
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54.10.00 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor 

 332,052.00 lei la titlu 10 și 59 pentru plata salariilor a funcționarilor publici din cadrul 

serviciului de evidență a persoanelor (3 persoane) și a contribuțiilor  către bugetul de stat 

(BAS,BASS,CAM,Fond HAND, vouchere de vacanță) ;   

61.03.04 Poliția locală 

 2,404,000 lei la titlu 10 și 59 pentru plata salariilor a funcționarilor publici din cadrul Poliției 

Locale a Comunei Giroc (16 persoane) și a contribuțiilor  către bugetul de stat 

(BAS,BASS,CAM,Fond HAND, vouchere de vacanță) ;   

61.05.00 Pază contra incendiilor 

 156,300.00 lei la titlu 10 și 59 pentru plata salariilor a personalului contractual S.V.S.U a 

Comunei Giroc (o persoană ) și a contribuțiilor  către bugetul de stat (BAS,BASS,CAM,Fond 

HAND, vouchere de vacanță) ;   

65.03.02 Învățământ primar (After School) 

 240,300.00 lei la titlu 10 și 59 pentru plata salariilor a personalului contractual  After School 

al Comunei Giroc (4 persoane) și a contribuțiilor  către bugetul de stat (BAS,BASS,CAM,Fond 

HAND, vouchere de vacanță) ;   

67.03.07 Cămine culturale (alocații bugetare către Casa de Cultură Ionel Lucian Șipoș a 

Comunei Giroc) 

 730,000.00 lei la titlu 10  pentru plata salariilor a personalului contractual  din cadrul Casei 

de Cultură Ionel Lucian Șipoș a Comunei Giroc (16 persoane) și a contribuțiilor  către 

bugetul de stat (BAS,BASS,CAM, vouchere de vacanță) ;   

67.50.00 Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei (alocații bugetare către Clubul 

Sportiv Giroc - Chișoda) 

 850,000.00 lei la titlu 10  pentru plata salariilor a personalului contractual  din cadrul 

Clubului sportiv Giroc – Chișoda (11 persoane) și a contribuțiilor  către bugetul de stat 

(BAS,BASS,CAM, vouchere de vacanță) ;   

68.05.02 Asistență socială 

 7,491,000.00 lei la titlu 10, 57 și 59 pentru plata salariilor  asistenților personali și a 

indemnizațiilor de însoțitor (75 de asistenți personali și 133 de indemnizații de insoțitor 

care cresc pe parcursul anului )  și a contribuțiilor  către bugetul de stat (BAS,BASS,CAM, 

vouchere de vacanță pentru asistenții personali);   

68.50.50 Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale - Serviciul social centru de zi pentru 

persoane vârsnice și serviciul unitate de îngrijire la domiciliu 

 470,000 lei la titlu 10 și 59 pentru plata salariilor a personalului contractual din Serviciul 

social centru de zi pentru persoane vârsnice și serviciul unitate de îngrijire la domiciliu 

  (6  persoane)  și a contribuțiilor  către bugetul de stat (BAS,BASS,CAM, vouchere de vacanță);   
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SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE CHELTUIELI MATERIALE (titlu10, 20,30,40,59,81) 

51.01.03 Autorități executive 

 8,160,000.00 lei la titlu 20 pentru cheltuielile cu plata salariilor a personalului contractual 

(68 de persoane angajate prin Filiala Județiană Timiș a Asociației Comunelor din România 

conform acord de cooperare nr.42 din 12.04.2013 unde avem nevoie de prevederi 

estimative în sumă de 3,300,000.00 lei) și a contribuțiilor  către bugetul de stat 

(BAS,BASS,CAM) și pentru cheltuielile cu furnituri de birou, materiale de curățenie, 

dezinfectanți, tonere imprimante, registre speciale, imprimate cu caracter funcțional, 

energie termică și energie electrică, consum de apă și canal, servicii de salubritate, 

abonamente de apă potabilă, combustibili pentru autoturismele din cadrul UAT Giroc, 

abonamente de telefonie fixă și mobilă, abonamente internet, actualizări aplicație 

JURIST.PRO, actualizări LEGIS, servicii asistență tehnică și suport informatic APL EXPERT, 

furnizare produse SOFTWARE, serviciul Ghiseul.ro, serviciul de monitorizare firme necesar 

biroului taxe și impozite, abonament monitor oficial, servicii ghișeu online și serviciul 

programări online căsătorii, servicii administrare dezvoltare website și mentenanță, 

abonament pentru parcarea instituției Administrației Finanțelor Publice Timișoara, servicii 

de arhivare, servicii de coletărie, servicii de internet și transmisie date necesare pentru 

Primăria Comunei Giroc, servicii de tipărire ziar, servicii de mentenanță și întreținere 

echipamente IT (sisteme de calcul, copiatoare multifuncționale, rețea de date, rakuri, 

comunicație și servere), servicii de mentenanță a sistemelor de securitate a Comunei Giroc, 

abonament PTT 3G pentru Comuna Giroc, servicii de medicina muncii, servicii pentru 

eventuale reparații curente, servicii de revizii la autoturisme, servicii ITP, asigurări RCA, 

servicii de internet/transmisie date WI-FI /hosting și mentenanță hardware, echipamente 

IT, mobilier de birou, cursuri de calificare profesională online, deplasări ale personalului în 

interes de serviciu, cheltuieli executare silită(396,000.00 Lei- Încheiere nr. 

1225/11.01.2023 dosar 691/EX/2021, dosar i. nr.17130/325/2021 Birou Executor 

Judecătoresc CAIANU SERGIU TITU);   

54.10.00 Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor 

 7,500.00 lei la titlu 20 pentru cheltuielile cu abonamentul de telefonie fixă și mobilă, 

abonament de internet, tonere imprimante, registre speciale, imprimate cu caracter 

funcțional ; 

55.00.00 Dobânzi 

 500,000.00 lei la titlu 30 pentru cheltuielile cu dobânzile pentru credite ; 

61.03.04 Poliția Locală 

 99,200.00 lei la titlu 20 pentru cheltuielile cu papetărie și birotică, combustibili autoturisme 

Poliția Locală a Comunei Giroc, reparații, revizii, asigurări autoturisme Poliția Locală a 

Comunei Giroc, uniforme și echipamente (se estimeaza a se angaja 5 persoane in 2023), 4 

pistoale, tonnere imprimante, registre speciale, imprimate cu caracter funcțional 

 61.05.00 Pază contra incendiilor 

 134,000.00 lei la titlu 20 pentru cheltuielile cu plata salariilor a pompierilor voluntari  unde 

avem nevoie de prevederi estimative în sumă de 100,000.00 lei și a contribuțiilor  către 
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bugetul de stat (BAS,BASS,CAM)  cât și pentru cheltuieli cu obținera autorizațiilor de 

securitate la incendiu, servicii de reparații la autoutilitare, revizii auto, asigurări RCA, 

servicii ITP, uniforme, echipamente de stingere a incendiilor, echipare autospecială 

(generator curent, pompă înaltă presiune cu motor electric, tambur cu furtun și lance 

pentru stins incendii), furtune tip D și C, pliciuri pentru stins incendii; 

65.03.02 Învățământ primar (After School Giroc) 

 5,800.00 lei la titlu 20 pentru cheltuielile cu furnituri de birou, materiale de curățenie, 

dezinfectanți, tonnere imprimante, registre speciale, imprimate cu caracter functional, 

întreținere și reparații curente; 

 65.03.02 Învățământ primar (FINANŢARE DE BAZĂ către Liceul Teoretic David Voniga) 

2,479,000.00 lei la titlu 20,57 şi 59 pentru furnituri de birou, materiale de curăţenie, consum 

apă, salubritate, telecomunicaţii, alte cheltuieli pentru bunuri şi servicii, pregătire 

profesională, ajutoare sociale în numerar, burse ; 

65.03.02 Învățământ primar (Alocații bugetare către Liceul Teoretic David Voniga) 

 2,352,920.00 lei la titlu 10 și 20 pentru cheltuielile cu ontributia proprie salarii proiect 

DESA1, CAM contributie proprie salarii proiect DESA 1, deplasări cadre didactice, agenda 

culturală, premiere elevi final de an, premiere elevi olimpiade, activitate Târgul de Crăciun, 

montare instalatie lumini steag, excursia premianților, servicii Aracip, cheltuieli materiale 

aferente proiect DESA, lucrări de hidroizolație cu tablă inox clădire școala veche, lucrări de 

reparații interioare clădirea veche, lucrări de renovare a sistemului de colectare și scurgere 

a apelor pluviale, dotare IT săli de clasă, dotare sală de sport, dotare bibliotecă cu cărți, 

dotare cabinet psihologic, dotare bucătărie GPP Giroc, consultanta servicii achizitii publice, 

consultanță licitație alimente, servicii proiectare și caiete sarcini lucrări reparații  

67.03.07 Cămine culturale (Alocații bugetare către Casa de Cultură Ionel Lucian Șipoș a 

Comunei Giroc) 

 1,190,000.00 lei la titlu 20 pentru cheltuielile cu materiale de curățenie,  agenda culturală, 

contracte de prestări servicii, costume populare ; 

67.05.03 Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement 

 200,000.00 lei la titlu 20 pentru cheltuielile cu servicii de întreținere a spațiilor verzi din 

parcurile administrate de Comuna Giroc ; 

67.50.00 Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei (Alocații bugetare către Clubul 

Sportiv Giroc - Chișoda) 

 850,000.00 lei la titlu 20 pentru cheltuielile cu materiale de curățenie, combustibili auto, 

transport persoane, agenda culturală, contracte de prestări servicii, echipamente sportive, 

deplasări pentru participarea la competiții sportive ; 

67.50.00 Alte servicii în domeniul culturii, recreerii și religiei  

 89,000.00 lei la titlu 20 pentru proiectul ”Oameni și locuri din viața Banatului”- Buget 

participativ 2022 
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 1,000,000.00 lei la titlu 59 pentru susținerea cultelor unde avem solicitări mai mari decât 

suma propusă, urmând ca în urma analizei cererilor să se aprobe de către Consiliu Local al 

Comunei Giroc pentru fiecare lăcaș de cult suma bugetată pentru acestea . 

 Solicitările locașelor de cult sunt următoarele : 

               - Biserica Ortodoxă Română Giroc a făcut o solicitare de 1,000,000.00 lei pentru sală 

de conferințe, centru de zi pentru copiii proveniți din familiile nevoiașe și avansarea lucrărilor 

de construcție necesare pentru noua biserică; 

               - Biserica Ortodoxă Română Chișoda a făcut o solicitare de 140,000.00 lei pentru 

achiziționarea unui clopot și a suportului aferent sistemului de acționare; 

68.15.01 Ajutor social 

 135,000.00 lei la titlu 57 pentru cheltuielile de acordare a ajutoarelor de urgență conform 

HCL nr.144 din 23.12.2021  ; 

68.50.50 Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale (Serviciul  social centru de zi pentru 

persoane vârstnice și seviciul social unitate de îngrijire la domiciliu) 

 168,400.00 lei la titlu 20 pentru cheltuielile cu furnituri de birou, dezinfectanți, materiale 

de curățenie, caserole de unică folosință, tacâmuri de unică folosință, meniuri box-uri de 

unică folosință, cheltuieli neprevăzute, meniuri pentru vârsnici ; 

70.06.00 Iluminat public și electrificări rurale  

 900,000.00 lei la titlu 20 pentru cheltuielile cu servicii de verificare și întocmire buletine 

pentru prizele de pământ din dotarea Comunei Giroc și a obiectivelor acesteia, montare 

branșamente și stâlpi de iluminat exclusiv instalații electrice pe raza Comunei Giroc, servicii 

de întreținere și mentenanță a sistemului de iluminat public de pe raza Comunei Giroc ; 

70.50.00 Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale 

 6,300,000.00 lei la titlu 20 pentru cheltuielile cu energia electrică și energia termică, 

consum de apă și canal, servicii de salubritate, servicii de capturare a câinilor fără stăpân, 

lucrări de îndepărtare a molozului de pe raza Comunei Giroc, chirie toalete ecologice și 

întreținere, servicii de deratizare exterioară de pe raza Comunei Giroc, servicii de 

pulverizare aeriană contra insectelor de pe raza Comunei Giroc, servicii de decontaminare 

antiinfecțioasă pentru spații interioare pe raza Comunei Giroc, servicii elagaj arbori/tocare 

și colectare resturi vegetale de la populație depozitată pe domeniul public, servicii de 

dezinfecție/dezinsecție și deratizare de pe raza Comunei Giroc, servicii de întreținere și 

ecologizare zone de recreere DC 318/pistă de cicliști/liziera pădurii și Lunca Timișului, 

lucrări de escavare și demolare fundații betonate UM Giroc, lucrări de eliberare a 

amplasamentelor de pe raza Comunei Giroc, lucrări de îndepărtare a vegetației de pe 

domeniul public, servicii de tranport pentru elevi, servicii de întocmire a caietelor de sarcini 

și servicii dirigenție de șantier, lucrări de reparații și întreținere a obiectivelor de pe raza 

Comunei Giroc ; 

84.03.02 Subvenții 

 620,000.00 lei la titlu 40 pentru cheltuielile cu subvențiile la transportul în comun și a 

decontarii legitimațiilor de transport în comun la pensionarii cu venituri până în 1,000.00 

lei; 
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84.03.03 Străzi 

 4,853,000.00 lei la titlu 20 și titlu 81 pentru cheltuielile cu servicii de reprofilare și cilindrare 

drumuri pietruite în Comuna Giroc, lucrări de reparații și întreținere a străzilor, servicii de 

întreținere prin măturarea mecanizată și stropirea cu apă a străzilor, lucrări de dezăpezire 

și întreținere a drumurilor, lucrări de întreținere în zona platformei drumurilor și a străzilor, 

decolmatare canale din pământ, montare și demontare limitatoare de viteză, montare 

indicatoare rutiere, servicii studiu geotehnic pentru proiectul de modernizare a 

străzilor,lucrări de pietruire a străzilor, mixtură asfaltică, servicii de inginerie rutieră prin 

proiect tehnic privind siguranța circulației/reglementări/semnalizare și marcaje rutiere, 

lucrări de reparații a drumurilor asfaltate, rambursări de credite aferente datoriei publice 

interne locale (1,353,000.00 lei) . 

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE CHELTUIELI DE INVESTIȚII FINANȚATE DIN EXCEDENT  

51.01.03 Autorităţi executive  

 38,000.00 lei pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții Reabilitare clădire UM pentru sediu 

nou primărie PNRR. 

65.03.02 Învățământ primar 

 240,000.00 lei pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții Înființare post trafo Școala UM, 

 200,000.00 lei pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții AC ISU Creșa Giroc,ISU Creșa 

Chișoda și ISU Școala Chișoda, 

 30,660.00 lei pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții Mărire putere curent și modificare 

traseu gaz Școala Iosif Ciorogariu Chișoda, 

 985,000.00 lei pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții Reabilitarea și extinderea clădirii 

pentru Școala Generală cu clasele 0-VIII din Comuna Giroc, Județul Timiș, Localitate Giroc, 

B-dul Aviației cod SMIS 120304 lei, 

 61,000.00 pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții Realizare branșament apă potabilă 

Școala cu clasele 0-VIII UM, 

 100,000.00 pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții Reabilitare energetică grădinița 

Chișoda AFM, 

 860,000.00 pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții Construire școală modulară- 6 clase 

pentru școala cu clasele 0-VIII Giorc  

67.05.03 Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement 

 124,470.00 pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții Realizare zonă de recreere și joacă, 

 22,000.00 pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții Documentații utilități bazin înot Bvd 

Aviației, 

 420,080.00 pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții Inființare zone de recreere ș locuri de 

joacă 

  70.05.01 Alimentare cu apă 

 535,000.00 pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții Realizare inele de legătură între 

coloana de aducțiune și rețeaua existentă etapa 3; 

70.06.00 Iluminat public și electrificări rurale  
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 29,980.00 pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții Proiect tehnic iluminat sensuri giratorii 

DJ 595, 

 219,000.00 pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții Iluminat sensuri giratorii DJ 595, 

 126,820.00 pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții SF+PT+Audit energetic iluminat public 

stradal – AFM, 

 23,210.00 pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții SF+PT stații electrice încărcare – AFM, 

 11,900.00 pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții Asistență tehnică stații reîncărcare. 

70.50.00 Alte servicii în domeniul locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale 

 94,150.00 pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții Achiziție microbuz nepoluant PNRR, 

 135,000.00 pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții Înființare adăpost câini SF+PT, 

 55,000.00 pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții Înființare centru colectare selectivă a 

deșeurilor SF+PT, 

 67,000.00 pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții Reabilitare piața Giroc PT, 

 50,000.00 pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții Utilități centru colectare. 

74.06.00 Canalizarea și tratarea apelor uzate 

 173,000.00 pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții Proiectare canal zona Aleea cu Plopi 

Anghel Saligny. 

84.03.03 Străzi 

 109,000.00 lei pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții 2 sensuri giratorii Centura Sud 

SF+Topo,   

 1,475,050.00  lei pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții Modernizare prin asfaltare 

drumuri comunale, 

 161,000.00  lei pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții Proiect tehnic modernizare străzi 

Comuna Giroc - Anghel Saligny, 

 72,110.00 lei pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții Realizare drum de interes public local 

4 KM, 

 319,000.00 pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții Realizare infrastructură rutieră Bvd 

Soarelui SF, 

 50,000.00 pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții Înființare drumuri noi SF+PT, 

 158,270.00 pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții Sistematizare rutieră Comuna Giroc, 

 

 

67.05.03 Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement 

 176,300.00 pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții Modernizare teren sport Parc Izlaz 

Buget participativ 2022 pentru participarea consilierilor la bugetul local prin propunerea 

unor obiective de investiții după depunerea propunerilor şi discutarea în prealabil. 

84.03.03 Străzi 

 200,000.00 pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții -Proiect pilot Realizare/Modernizare 

infrastructură rutieră (Ciclism și trafic pietonal cu facilități complementare) Comuna Giroc  

Buget participativ 2022 pentru participarea consilierilor la bugetul local prin propunerea 

unor obiective de investiții după depunerea propunerilor şi discutarea în prealabil. 
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SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE CHELTUIELI DE INVESTIȚII FINANȚATE DIN BUGETUL LOCAL 

51.01.03 Autorități executive 

 65,000.00 lei pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții Modernizare sistem camere ; 

 112,000.00 pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții Achiziție calculatoare, 

 58,800.00 pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții Achiziție xerox -3 buc , 

 740,000.00 pe titlu  71 pentru obiectivul de investiții Achiziție autobuze transport public -

2 buc, 

 35,000.00 pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții Realizare strategie locală 2022-2027, 

 220,000.00 pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții Demolări și igenizare clădiri UM,  

 650,000.00 pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții Buget participativ 2023, 

 200,000.00 pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții Documentații PUZ. 

65.03.02 Învățământ primar 

 135,000.00 lei pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții Consultanță + documentație 

achiziție dotări școli și grădinițe pe raza comunei - PNRR 

65.03.02 Învățământ primar (Alocații bugetare către Liceul Teoretic David Voniga) 

 406,700.00 lei pe titlu 71 pentru achiziție autoturism unitate (75,000.00 lei), achiziție 

baterii fotovoltaice clădire Satmari(10,000.00 lei), sistem stație audio și microfon holuri 

școli - 2 buc(60,000.00 lei), stație cu boxe pentru festivități premiere - 2 buc(10,000.00 lei), 

tablă Smart (2 buc lab informatică Giroc și Chișoda, 2 buc clase pregătitoare- 100,000.00 

lei), achiziționare jucării curte GPP Giroc și GPP Chișoda(18,000.00 lei), multifuncțională 

profesională secretariat și direcțiune(35,000.00 lei), multifuncțională profesională 

cancelarii Giroc și Chișoda - 2 buc(8,400.00 lei), afișaj electronic fațadă Școala 

Chișoda(6,000.00 lei), montare clime Creșe Chișoda și Giroc și o climă pentru sala cu 

echipamente IT(84,300.00 lei). 

67.05.03 Întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive și de agrement   

 125,000.00 lei pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții Amenajare parc în curtea bisericii 

ortodoxe Giroc 

 136,000.00 lei pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții S.F.amenajare parc pășune 32 HA ; 

 12,000.00 lei pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții Construire bază sportivă CNI, 

 25,000.00 lei pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții Reabilitare fântână arteziană parcul 

Aurel Vlaicu, 

 650,000.00 lei pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții Înființare teren minifotbal -2 buc 

 100,000.00 lei pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții Toalete parcuri. 

67.50.00 Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei  

 45,000.00 lei pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții Realizare bust Petrică Moise. 
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70.05.01 Alimentare cu apă   

 134,000.00 lei pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții Construire rețea colectare ape 

pluviale în comuna Giroc SF+PT, 

 149,000.00 lei pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții SF extindere rețele apă și canal 

PNRR. 

70.06.00 Iluminat public și electrificări rurale   

 50,000.00 lei pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții 4 stâlpi zone trecere pietoni + 1 stâlp 

3 brațe sens giratoriu Chișoda 

70.50.00 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale 

 350,000.00 lei pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții Achiziție utilaje gospodărie 

comunală. 

84.03.03 Străzi 

 5,000,000.00 lei pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții Asfaltări drumuri comuna Giroc , 

 500,000.00 lei pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții Realizare trotuare în comuna Giroc, 

 240,000.00 lei pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții Înființare pod peste calea ferată 

Bvd Armatei SF+PT, 

 145,000.00 lei titlu 71 pentru obiectivul de investiții SF+PT Bvd Sudului, 

 165,000.00 lei titlu 71 pentru obiectivul de investiții SF realizare infrastructură rutieră Bvd 

Armatei, 

 450,000.00 lei titlu 71 pentru obiectivul de investiții Modernizare stații de autobuz de pe 

raza comunei +panou inteligent, 

 89,000.00 lei titlu 71 pentru obiectivul de investiții SF realizare piste biciclete în comuna 

Giroc, 

 200,000.00 lei titlu 71 pentru obiectivul de investiții Realizare podețe în comuna Giroc, 

 200,000.00 lei titlu 71 pentru obiectivul de investiții Sistematizare rutieră drumuri, 

 320,000.00 lei titlu 71 pentru obiectivul de investiții Asfaltare drum mănastire, 

 65,000.00 lei titlu 71 pentru obiectivul de investiții Amenajare str Trandafirilor SF+PT. 

 

 

SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE CHELTUIELI DE INVESTIȚII FINANȚATE DIN FINAȚARE EXTERNĂ 

NERAMBURSABILĂ ȘI FINANȚARE NAȚIONALĂ  

65.03.02 Învățământ primar 

  13,184,216.00 lei pe titlu 58 pentru obiectivul de investiții Reabilitarea și extinderea clădirii 

pentru Școala Generală cu clasele 0-VIII din Comuna Giroc, Județul Timiș, Localitate Giroc, B-dul 

Aviației cod SMIS 120304- finanțare externă nerambursabilă. 

70.06.00 Iluminat public și electrificări rurale   

 2,000,000.00 lei pe titlu 71 pentru obiectivul de investiții  SF+PT+Audit energetic iluminat 

public stradal – AFM  - finanțare națională,  

 

70.50.00 Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor și dezvoltării comunale 
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 3,830,910.00 lei pe titlu 60 pentru obiectivul de investiții  Inființare centru colectare deșeuri 

PNRR -finanțare externă nerambursabilă, 

 2,050,304.00 lei pe titlu 60 pentru obiectivul de investiții Achiziție microbus nepoluant PNRR- 

finanțare externă nerambursabilă. 

 

 

                                                                    Birou Financiar Contabilitate , 

                                                                                                                Inspector superior, 

                                                                                                                Voica Diana 


