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1. Comuna Giroc  

 

1.1. Prezentare generală 

 

 

 

Comuna Giroc este alcătuită din satele Giroc și Chișoda, având satul Giroc ca reședință de 

comună. În același timp, face parte din localitățile periurbane ale Municipiului Timișoara.  

În ultimii 10 ani, prin construirea și dezvoltarea cartierului din zona Planiște și Ogrindova 

(Cartierul Florilor) s-a realizat în mod practic legătura dintre Giroc și Timișoara. 

Teritoriul administrativ al comunei se învecinează la N cu Municipiul Timișoara, la E cu 

comuna Moșnița Nouă - satul Urseni, la S cu râul Timiș, la S-V cu comuna Șag, iar la V cu satul 

Utvin al comunei Sânmihaiul Român. Stema oficială a comunei Giroc a fost adoptată de Guvern 

prin Hotărârea nr. 366/2013. 

Condițiile naturale din această zonă, la jumatatea distanței dintre Bega și Timiș, precum și 

existența în imediata apropiere a unui mare centru economic, au favorizat așezarea pe aceste locuri 

a unei numeroase populații. 

 

 

 



3 
 

1.2.  Mass Media 

Un capitol consistent în istoria socio-culturală a Comunei Giroc, revine presei și publicisticii 

locale.  

În prezent, presa scrisă locală este reprezentată de ziarul ”Dialog cu Cetățenii”.  

Totodată, Primăria comunei Giroc are atât pagina de web: www.giroc.ro, cât și pagină de 

Facebook.  

2. Starea economică 

 

2.1. Zona industrială a Comunei Giroc 

 

Zona industrială  are o suprafață de 270 hectare cu acces direct la DN 59. Zona este destinată 

industriei, depozitelor, serviciilor. 

În această zonă își desfășoară activitatea în prezent un număr de aproximativ 130 firme. 

 

     2.2  Societăți comerciale 

 

Comuna Giroc a cunoscut în ultimul deceniu cea mai mare dezvoltare economică, astfel că 

numărul societăților comerciale existente pe raza Comunei Giroc în anul 2019 este de 1.680. 

Acestea deservesc atât locuitorii comunei cât și societăți care sunt prezente la nivel național și 

internațional. Cea mai mare parte a forței locale de muncă este preluată de către societățile 

comerciale, de pe raza comunei Giroc. 

2.3. Utilități publice 

Sistemul centralizat de alimentare cu apă deservea în anul 2019 un total de 4389 (din care 

239 contracte ale asociațiilor de locatari) contracte active rezultând o populație de aproximativ  de 

19.620 locuitori, reprezentând 95% din populația totală a Comunei Giroc. 

Operatorul local pentru sistemul de alimentare cu apă este S.C. GIROCEANA S.R.L. 

La nivelul comunei Giroc, deși sistemul de alimentare cu apă deservește în prezent peste 

90% din teritoriul intravilan, eforturile Primăriei trebuie direcționate către oferirea de servicii la 

aceleași standard de performanță și pentru zonele noi propuse spre includere în intravilan, prin 

Planul Urbanistic General al Comunei Giroc adoptat în anul 2004. 

http://www.giroc.ro/
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Astfel că în anul 2019 toate eforturile administrației locale s-au focusat pe extinderea 

rețelelor de apă și canal în zonele noi – Calea Martirilor 1989, Bvd Soarelui, zona Aleea cu Plopi, 

Calea Urseni, unde la rețeaua existentă de apă s-au adăugat în cursul anului 2019 un număr de 16,6 

km apă și 19,5 km la rețeaua de canal. Tot în anul 2019 a fost realizată și coloana de aducțiune în 

lungime de 2,9 km (bvd. Sudului, bvd. Soarelui, str. Lavandei și str. Daliei – diametru 400)  menită 

să deservească zonele noi aflate în continuă dezvoltare. 

Sistemul de alimentare cu apă al Comunei Giroc dispune de 7 stații de pompare din care 3 

stații de pompare au fost executate în anul 2019. 

Lungimea totală a rețelei de distribuție a apei potabile în Comuna Giroc în anul 2019 este de 

115,6 km, iar lungimea totală a rețelei de canalizare în Comuna Giroc este de 109,5 km. 

Sistemul centralizat de canalizare colectează apele uzate provenite de la consumatori, fiind 

prevăzut cu stații de pompare. 

În anul 2019 operatorul local S.C. GIROCEANA S.R.L. a realizat în regie proprie: 

- EXTINDERE REȚEA APĂ POATBILĂ – 1.446 ML; 

- BRANȘAMENTE APĂ POTABILĂ – 167 BUC. ( 549 ML ȚEAVĂ FOLOSITĂ ); 

- EXTINDERE REȚEA CANALIZARE – 1.040 ML; 

- BRANȘAMENTE CANALIZARE – 79 BUC. ( 656 ML ȚEAVĂ FOLOSITĂ); 

          În Comuna Giroc costurile la utilitățile publice pentru persoanele fizice în anul 2019 au fost 

următoarele: 

Utilități Lei/ m.c. (TVA inclus) 

Apă 4,30 

Canalizare 4,22 

 

 

 

 

 



5 
 

            2.4. Agricultura 

A. Situația terenurilor din comuna Giroc pentru anul 2019: 

Nr. crt. Specificare Suprafața totală 

(ha) 

1 Suprafața totală 5.277 

2 Suprafața arabilă 3.580 

3 Suprafața terenurilor cu ape 128 

4 Suprafața pășunilor 291 

5 Suprafața fânețelor 32 

6 Suprafața pădurilor și alte terenurilor forestiere 419 

7 Suprafața căilor de comunicații și a căilor ferate 141 

8 Suprafața terenurilor ocupate cu construcții 656 

9 Suprafața terenurilor degradate și neproductive 30 

 

B. Suprafețe cultivate în anul 2019, pe raza Comunei Giroc: 

Nr. 

crt. 

Denumire Suprafața totală cultivate (ha) 

1 Porumb 55 

2 Grâu 46,05 

3 Triticale 22,31 

4 Mei 2.22 

5 Mazăre furajeră 23,02 

6 Orz 18,16 

7 Floarea soarelui 102,18 

8 Rapiță 111,03 

9 Ovăz 21,36 

10 Cartofi 3 

11 Trifoi și lucernă 75,60 

Total 479 

 

C. Număr total exploatații profesionale și nonprofesionale/specie: 
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Bovine- 282 capete 

Ovine- 6.849 capete 

Caprine- 150 capete 

Cabaline- 15 capete 

Porcine- 320 capete 

Păsări- 800 capete 

Albine- 759 stupi 

          2.5. Urbanism 

În anul 2019 au fost emise 1.329 Certificate de Urbanism și 752 Autorizații de 

Construire. 

Prin Hotărârile Consiliului Local al Comunei Giroc au fost aprobate  11 Planuri Urbanistice 

Zonale în suprafață de 220.708 mp, astfel intravilanul comunei Giroc s-a extins cu 14,55 ha. 

Pentru actualizarea Planului Urbanistic General al Comunei Giroc au fost începute 

demersurile de elaborare a propunerilor privind  Planului Urbanistic General și a Regulamentului 

Local de Urbanism aferent, precum și a studiilor de fundamentare.  

Se are în vedere cuprinderea în PUG a prevederilor pe termen mediu și lung cu privire la: 

 evoluția în perspectivă a localității 

 direcțiile de dezvoltare funcționala în teritoriu 

 traseele coridoarelor de circulație și de echipare prevăzute în P.A.T.N. și P.A.T.J. 

 zonele de risc natural delimitate, măsurile specifice privind prevenirea și atenuarea 

riscurilor, utilizarea terenurilor și realizarea construcțiilor în aceste zone 

 principalele proiecte de dezvoltare și restructurare 

 stabilirea și delimitarea zonelor cu interdicție temporară și definitivă de construire 

 stabilirea terenului intravilan extins 

 identificarea zonelor pentru care se pot institui reglementări ce nu pot fi modificate prin 

planuri urbanistice zonale sau planuri urbanistice de detaliu  de la care nu se pot acorda 

derogari 

 identificarea noilor funcțiuni de dezvoltare a comunei Giroc (de locuire, industrial, prestari 

servicii, agricolă etc.) 
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 2.6. Turism 

Turismul se constituie că o ramură distinctă a economiei având un impact considerabil 

asupra economiei societăților și culturilor diverselor comunități. Acțiunea sa se manifestă pe 

multiple planuri: social, economic, cultural și politic. Rolul economic indirect al turismului este 

dat de faptul că acesta determină dezvoltarea multor ramuri ale comunității. În același timp 

turismul are un rol social important prin crearea de noi locuri de muncă, un rol educativ și cultural 

precum și un rol politic de promovare a cooperării și înțelegerii între diverse state și comunități. 

În principal turismul în comuna Giroc este unul de natura religioasă. Localitatea Giroc 

găzduiește în apropierea Sfintelor Paști festivalul „În glas de toacă”. 

Grupuri de tineri din satele bănățene, dar și monahi și monahii de la mănăstirile din Eparhia 

Timișoarei, participă la festival, continuând astfel tradițiile de Sfintele Paști și transmițându-le 

astfel generațiilor viitoare. Cele 33 de toace folosite în cadrul Festivalului de la Giroc semnifică 

anii pe care Iisus Hristos i-a petrecut pe pământ. 

Festivalul Toacelor de la Giroc este organizat de Primăria Giroc, Consiliul Local 

Giroc și Arhiepiscopia Timişoarei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pe raza comunei Giroc există următoarele clădiri destinate celebrării unor culte: 

➢ BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ ,,SF. DIMITRIE” GIROC 

➢ BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ CHIŞODA 

➢ BISERICA BAPTISTĂ GIROC 

➢ BISERICA PENTICOSTALĂ GIROC 

➢ BISERICA BAPTISTĂ CHIŞODA 
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➢ BISERICA PENTICOSTALĂ CHIŞODA 

➢ MĂNĂSTIREA TIMIȘENI – CU DOUĂ BISERICI ORTODOXE 

➢ MĂNĂSTIREA PREASFÂNTA TREIME 

➢ BISERICA CATOLICĂ GIROC 

➢ BISERICA CATOLICĂ CHIȘODA 

Dintre acestea fac parte cele două mănăstiri: Mănăstirea Timișeni și Mănăstirea Preasfânta Treime. 

 

În prezent se află în construire una dintre cele mai mari biserici din țară, cu Hramul 

,,Pogorârea Sfântului Duh”-Giroc 
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În anul 1759 a fost construită Biserica ortodoxă ”Sfântul Dimitrie”  care a fost declarată 

monument istoric, conform H.C.M. nr. 661/22 aprilie 1955. 

 

Totodată, în afara turismului religios, Comuna Giroc oferă și posibilități de cazare.  

Structuri de primire turistică: 

- Tipuri de structuri de primire: 

-  

Hoteluri: 4 

➢ Hotel IQ  

Calea Timișoarei, nr. 52, DJ 595,  

➢ Hotel Restaurant Trio  

Str. Semenic, nr. 22, Giroc  

➢ Hotel Arizona 

Str. Gavril Muzicescu nr. 168, Timișoara 

➢ Hotel Aurelia 

Km 8, DN 59 

 

Pensiuni: 3 

➢ Pensiunea Ivu și Raul 

 Str. Semenic, nr. 25, Giroc 

➢ Pensiunea Violeta  

Str. Gloria, nr. 65, Giroc 

Biserica  
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➢ Pensiunea Niky 

Calea Timișoarei nr. 80, Giroc 

Vile: 1  

Vila Sara 

Str. Izlaz, Chișoda 

 

 

2.7. Mediu 

Comuna Giroc este o localitate cu o suprafață totală de 5.277 ha din care o suprafață de 

47,47 ha este dedicată zonelor verzi. Parcul Eroilor, Parcul Bega, Parcul Aurel Vlaicu, Parcul 

Chișoda, Parcul Bisericii – Chișoda, și cel mai nou adăugat în anul 2019 - Parcul Planiște din zona 

fostei Unități Militare, în suprafață de 2.592 mp, precum şi alte spaţii verzi amenajate în cadrul 

cartierelor ocupă o suprafaţă totală de 3,5 ha. La acestea se mai adaugă un nr. de 170,5 ha zone 

verzi de aliniament stradal și zone verzi rezultate din PUZ-uri în suprafață de 38,8 ha (5% -7% din 

suprafața PUZ-ului). Pentru a valorifica și a înfrumuseța perimetrul localității au fost create și două 

noi zone verzi în cadrul sensurilor giratorii. Comuna Giroc este o comuna verde, iar spaţiile verzi 

sunt bine amenajate şi întreţinute, o prioritate a administrației fiind crearea de mici zone verzi de 

promenadă sau de şedere de scurtă durată, atât în zonele mai circulate ale comunei cât și în 

cartierele de locuințe noi create. 

 Rețeaua spațiilor verzi ale comunei: 

Cele mai importante obiective amenajate sunt:  

- Parcul Eroilor 

- Pista de role – Giroc 

- Parc Aurel Vlaicu  

- Parc Chișoda 

- Parc Planiște  

- Parc Bisericii - Chișoda 
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Parcul Eroilor- Giroc 

(intersecția str. Dunărea cu str. Bega) 

 

 

 

Pista de role- Giroc 

(str. Bega) 
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Parc ,,Aurel Vlaicu”- Giroc 

(str. Preot David Voniga) 

             

 

Parc Chișoda 

( intersecția str.  Nicolae Firu  cu str. Izlaz) 

            

 

Parc Bisericii 

(Chișoda) 
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Parc Central – curte fosta primărie 

 

 

Parcul Planiște din Zona fostei Unități Militare Giroc 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 
 

Campanii și acțiuni de mediu existente la nivelul comunei Giroc 

În perioada 25.03.2019 - 18.04.2019 a avut loc Campania ”Curățenia de primăvară”, iar în 

data de 15.09.2018 s-a desfășurat Campania ,, Ziua națională de curățenie 2019” organizat în 

parteneriat cu Asociația ,,Viitorul în Zori”, cunoscut sub numele de ,, Let’s Do It, Romania!”. 

De asemenea în data de 13 aprilie 2019 şi 28 septembrie 2019, Primăria comunei Giroc s-

a implicat în desfăşurarea proiectelor „Curăţenia pentru 1 oră în comuna Giroc”, acţiuni de 

curăţenie la nivelul comunei, având ca obiectiv îndepărtarea deşeurilor de pe raza comunei Giroc, 

unde au fost angrenați împreună cu responsabilii din cadrul Primăriei comunei Giroc, elevi şi 

profesori din cele două şcoli din comună şi  voluntari din comună. 

Referitor la ”Campania împotriva buruienii Ambrosia”, inspectorii din cadrul 

Compartimentului Protecția mediului au identificat, în anul 2019, 417 terenuri pe care există 

această buruiană a pârloagelor. În acest sens au fost întocmite somații către proprietarii acestor 

terenuri. 

Preocupată de acest aspect care afectează starea de sănătate a populației, administrația locală 

a încheiat în anul 2019 contracte cu firme specializate pentru erbicidarea și eradicarea ambrosiei 

pe teritoriul comunei Giroc.  

În cursul anului 2019 au fost efectuate 4 sesiuni de erbicidare a acestei buruieni. De 

asemenea primăria a igienizat și a întreprins acțiuni de eradicare și prevenire a acestei buruieni pe 

o suprafață de 120 ha, reprezentând domeniul public al comunei Giroc. 

În cursul anului 2019 au fost soluţionate un număr de 1008 sesizări, reclamaţii şi diverse 

solicitări venite din partea cetăţenilor, instituţii  şi societăţi comerciale, privitor la următoarele 

aspecte:  

▪ Reclamaţii privind depozitarea gunoiului provenit din dejecţiile animalelor, precum şi a 

mirosurilor neplăcute;  

▪ Sesizări privind depozitarea necontrolată a deșeurilor din construcţii pe terenurile din jurul 

comunei;  

▪ Curăţarea terenurilor cu ambrozie, deținute cu orice titlu, neocupate productiv sau 

functional; 

Primăria comunei Giroc, a organizat şi în anul 2019 colectarea crengilor, a lăstarilor de vie, 

a resturilor vegetale rezultate din cosmetizare și tăiere și a brazilor de Crăciun, după următorul 

program: 

 în perioada 25 martie - 18 aprilie 2019;  

 în perioada 4 noiembrie – 29 noiembrie 2019. 

 În perioada 21.01.2019 – 01.02.2019. 
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Tot în anul 2019 s-au desfășurat 2 campanii de colectare a deșeurilor de echipamente electrice și 

electronice de la populație în colaborare cu RoRec Romania.: 

❖ În data de 13.04.2019, în urma căreia au fost colectate 5034 kg DEEE-uri; 

❖ În data de 28.09.2019, unde au fost colectate 5506 kg DEEE-uri. 

Pe parcursul anului 2019 s-au desfăşurat campanii de informare a cetăţenilor privind protecţia 

mediului, beneficiile ei prin păstrarea unui mediu sănătos şi curat, s-a informat cetăţeanul privind 

activităţile compartimentului de protecţia mediului, atât în ziarul bilunar “Dialog cu cetăţenii”, cât 

şi pe site-ul primăriei. 

 

3. Starea socială 

 

3.1. Infrastructura educațională 

În cadrul învățământului preuniversitar din Comuna Giroc funcționează Liceul Teoretic 

,,David Voniga” (cu personalitate juridică), Școala Gimnazială ,,Iosif Ciorogariu”, Grădinița cu 

Program Prelungit Giroc, Grădinița cu Program Prelungit Chișoda, Afterschool Giroc, Afterschool 

Chișoda, Creșa Giroc și Creșa Chișoda. 

Pentru a completa locurile necesare acoperirii 

creșterii demografice înregistrate în comuna noastră, în anul 

2019 s-a înființat Creșa Giroc nr.2 în suprafață de 2287 

mp, cu o capacitate de 175 de locuri, realizată din fonduri 

europene – programul PNDR – Masura 7.2, astfel a crescut 

si numărul locurilor de muncă destinate învățămâtului 

antepreșcolar cu un număr de 9 angajați recrutați în anul 2019, ajungându-se astfel la un număr de 

21 de angajați.  

Tot în anul 2019 primăria a solicitat CNI – prin Programul de construcție de obiective noi – 

construirea unei noi creșe și grădinițe D+P+E în zona Planiște (zona fostelor unități militare) în 

suprafață de 2378 mp cu o capacitate de 105 locuri, acest obiect urmând a se concretiza în cursul 

anului 2020.  
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În prezent numărul de elevi înscriși în unitățile școlare de stat de pe raza Comunei Giroc este: 

Nivel de învățământ Număr elevi 

Giroc 

Număr elevi  

Chișoda 

Total 

Antepreșcolar 170 33 203 

Preșcolar 387 127 514 

Primar 473 120 593 

Gimnazial 215 83 298 

Liceal 113 - 113 

Afterschool 120 30 150 

TOTAL GENERAL  1478 393 1871 

 

3.2. Cultură 

Prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei Giroc nr. 16 din data de 31.01.2018 a fost  

înființată Casa de Cultură a Comunei Giroc. 

Din cadrul Casei de Cultură fac parte: Ansamblul folcloric de cântece și dansuri ,,Ghiocelul”,  

Grupul ,,Tinerii Muzicieni din Giroc- GMT”, Corala Giroceana și fanfara. 

Ansamblul folcloric ,,Ghiocelul” este împărțit în 5 grupe: ( grupa mica- 100 dansatori, grupa 

mijlocie – 70 dansatori, grupa avansați- 50 dansatori, grupa seniori – 22 dansatori). 

Grupul Tinerii Muzicieni din Giroc- GMT” este compus din 26 elevi, iar din Corala 

Giroceana fac parte 15 coriști. 

În anul 2019 în comuna Giroc s-au desfășurat numeroase ACTIVITĂȚI CULTURALE, 

cu tradiție, dintre care amintim: 

Februarie 2019: 

➢ 22.02.2019 - Balul Portului Popular”, Giroc. 

Aprilie 2019: 

➢ 23.04.2019 - Festivalul Toacelor. 

➢ 28-29.04.2019 - Ruga Giroceana astfel: Grupa Mica (1 dans), Grupa Mijlocie (1 dans), 

Grupa de Seniori (1 dans), Grupa de Avansati (1 dans).  

➢ 30.04.2019 - Mândru-i portul din bătrâni”, în localitatea Berini 
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Mai 2019: 

➢ 10.05.2019 - „Balul ardelenilor”, la restaurantul „Aurora”, 

➢  17.05.2019 - Festivalul Concurs „Din Giroc de la Câmpie” 

Iunie 2019: 

➢ 16.06.2019 - Festivalul Concurs „Hora”, unde a luat Marele Premiu. 

➢ 20-21.06.2019 prima ediție a Festivalului Concurs „Ionel Lucian Șipoș”,  

➢ 23.06.2019 - Festivalul „Învârtita Dorului”, în localitatea Vaideeni 

Iulie 2019: 

➢ 05.07.2019 -  Festivalul „Hercules”, în Băile Herculane. 

➢ 18.07.2019 – Tabără de creație cu grupa mijlocie la Sângeorz-Băi  

➢ 26.07.2019 - Zilele Județului Timiș. 

➢ 28.07.2019 - filmarea emisiunii „Cântec de tezaur” 

August 2019: 

➢ 11.08.2019 -„Nedeea Romaniilor de Pretutindeni”, în localitatea Valea lui Liman 

13.08.2019 - Festivalul „Ana Lugojana”,  

➢ 26.08–04.09.2019 - Festival în Turcia, Didim. 

Septembrie 2019: 

➢ 29.09.2019  - „Zilele Recoltei”, în Reșița,  

Octombrie 2019: 

➢ 13.10.2019 - „Festivalul Papricașului” în Buziaș, alături de soliștii Loredana Sur și 

Bogdan Firu. 

Noiembrie 2019: 

➢ 20.11.2019 - filmarea emisiunii de revelion pentru postul Etno Tv, la București. 

➢ 29.11.2019 - sărbătorirea Zilei Naționale a României, la Liceul Teoretic David Voniga, 

din Giroc. 

Decembrie 2019: 

➢ 01.12.2019 - deschiderea Târgului de Crăciun din Timișoara.  

➢ 03.12.2019 - filmarea a două emisiuni pentru Favorit TV, la restaurantul „Veneția”. 

➢ 07-08.12.2019 - prima ediție a Târgului de Crăciun din Giroc - grupul GMT, Fanfara și 

Corul Bisericii din Giroc.  

➢ 14-15.12.2019 - prima ediție a Târgului de Crăciun din Chișoda. 
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3.3.Sportul 

Prin Hotărârea Consiliul Local al Comunei Giroc nr. 46 din 30.09.2016 a fost aprobată 

înființarea ”Clubului Sportiv Giroc - Chișoda”. 

Clubul Sportiv ”Giroc - Chișoda” este în subordinea Consiliului local al Comunei Giroc, este 

o structură sportivă cu personalitate juridică, de drept public, având ca scop promovarea 

activitățiilor polisportive pentru activitatea de performanță, selecție și pentru participarea la 

competiții interne și internaționale a tineretului din Comuna Giroc. 

În cadrul Clubului Sportiv ”Giroc - Chișoda” activează următoarele secții:  

 

➢ Fotbal- 90 sportivi 

Echipele clubului au participat începând din luna august a anului 2019 în competițiile județene 

de copii și juniori astfel:   

 

• Juniori născuți în anul 2003 și mai mici (2004, 2005), 

în Campionatul Județean al Juniorilor B1 (jucători 

născuți în anul 2003). Locul 1 în Campionatul 

Județean se califică la Turneul Zonal (interjudețean); 

• Juniorii născuți în anul 2008 și mai mici în 

Campionatul Județean al Juniorilor D (născuți în anul 

2007. Echipa participă în campionat cu handicap de vârstă; 

• Juniorii născuți în anul 2009 și mai mici (2010, 2011) în campionatul Județean al Juniorilor 

E (născuți 2009). 

 

➢ Karate- 37 sportivi 

Cele mai importante rezultate ale sportivilor în anul 2019 

au fost:  

• Juravle Ștefan - Cupa Romaniei Făgăraș loc 3 

kumite Cadeți 

• Sârbu Lucian – Cupa SHO-DAN Timișoara loc 3 

Kumite 

• Boldan Matei – Cupa Arawaza Loc 3 Kumite, Cupa Cupelor Arad loc 3 kumite 

• Drucioc Alexandra – Cupa Sho-Dan loc 1 Kata, Turneul Dan Puicea loc 1 kata 

• Militaru Melissa – Turneul Dan Puicea loc 1 Kumite, Cupa României Făgaraș loc 3 

Kumite 
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• Georgiu Darius – Cupa SHO-DAN loc 2 kumite, Cupa României S.K.I.F. Făgăraș loc 

2 kumite 

• Rădulescu Mario – Cupa României loc 1 Kumite, Campionatul Național S.K.I.F. loc 1 

kumite echipe 

• Procopciuc Alexandru – Turneul Dan Puicea loc 1 kumite, Cupa Arawaza loc 1 kumite 

• Ursu Matei – Cupa Arawaza loc 1 kata , Cupa României SKIF loc 1 kata 

• Pașca Raul – Cupa SHO-DAN Timișoara loc 1 kata, Campionatul  Național S.K.I.F. 

loc 2 kata , Cupa Băniei loc 1 kata 

• Harțe Tania – Cupa României S.K.I.F. loc 1 kata si kumite, Campionatul Național 

S.K.I.F. loc 1 kumite și 2 kata 

 

➢ Sah- 20 sportivi 

Competiții la care au participat șahiștii giroceni în anul 2019:   

• Memorialul “Cristina Foișor”, internațional, Timișoara, 

18-20 ianuarie  

• ONSS faza județeană, echipe, Timișoara, 22 februarie  

• CN Individual Seniori, faza semifinală, Timișoara, 

februarie  

• Cupa Kolping, Timișoara, interjudețean, șah rapid, 9 

martie  

• CN Individuale Juniori, clasic, rapid, blitz, Călimănești 14-25 aprilie  

• Open Făget, juniori, organizat de AJ Șah, 25 mai  

• CN Șah Echipe Școlare faza județeană, ciclul primar, Timișoara 1 iunie  

• CN Șah Individual Școlar “GSL”, faza județeană, Timișoara 2 iunie  

• “Visul unui pion”, open interjudețean juniori, Timișoara, 8 iunie  

• CN Echipe Juniori, Iași, 12-20 iulie  

• CN Echipe Școlare ciclul primar, București 26 iulie – 1 august  

• Open Internațional Satu Mare, ediția a VI-a  

• Cupa Unirea Sânnicolau Mare, șah rapid, 7 septembrie  

• Memorialul “Corneliu Bușu”, șah clasic, 13-15 septembrie  

• Cupa Prieteniei, șah rapid, interjudețean, Timișoara 28 septembrie  
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➢ Atletism- 52 sportivi 

Palmaresul secției de atletism din cadrul Clubului Sportiv 

Giroc – Chișoda pentru perioada mai – decembrie a anului 2019 a 

fost de 43 medalii: 12 de aur, 18 de argint, 13 de bronz; din care, 

15 interjudețene, 24 la concurs de nivel national, 4 la concursuri 

international:  

● CROSUL PRIMĂVERII din localitatea Vărădia, județul 

Caraș-Severin.  

● Concursul internațional“JUNIOR ATHLETICS CHAMPIONSHIP” din localitatea 

Timișoara, județul Timiș.  

● Concursul atletic CUPA ARADULUI ”MEMORIAL GHEORGHE INDREICA” din 

localitatea Arad, județul Arad 

● Concursul atletic de cros”Crosul Viitorilor Campioni”, din localitatea Giroc, județul 

Timiș.  

●  Concursul atletic Cupa 25 octombrie din localitatea Carei, județul Satu Mare.  

●  Concursul atletic”Memorialul Iosif Korka” din localitatea Caransebeș, județul Caraș-

Severin.  

●  Concursul atletic de cros”Crosul Dealul Viilor” ediția 47 din localitatea Lugoj, județul 

Timiș.  

● Concursul atletic de cros ”Crosul Revoluției” din localitatea Timișoara, județul Timiș 

      

➢ Handabal- 70 sportivi 

 Campionatul național de juniori 3 al Federației Romane de 

Handbal, seria H,  sportivi născuți 2005-2006; 

• participarea în campionatul național de handbal juniori 

4 rezervat copiilor născuți în anii 2007-2008 – 2009, atât 

la fete cât și la băieți; 

• De asemenea participăm la festivalurile naționale de minihandbal, fete și băieți 2009-2010; 

• Am fost prezenți la festivalurile naționale de babyhandbal organizate de către Federația 

Română de Handbal la București, Herculane și Timișoara cu o echipa mixtă, copii născuți 

2010 – 2011 -2012. 

Comuna Giroc a făcut în anul 2019 demersurile necesare 

pentru includerea la finanţare a unui bazin de înot didactic în 

localitatea Giroc, în cartierul Planiște, prin programul”Bazine 

didactice de înot” finanțate de CNI, obiectiv ce va dezvolta -  

în principal – infrastructura obiectivelor destinate sportului în 

conformitate cu normele europene privind accesibilitatea 

populaţiei la facilităţi pentru practicarea sporturilor.  
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Comuna dorește încurajarea sportului la nivel local prin adăugarea unui surplus 

infrastructurii sportive pe care o deține deja, motiv pentru care susține în totalitate activitatea 

clubului sportiv Giroc – Chișoda. 

 

      3.4 Sănătate 

În decursul anului 2019, în cadrul Centrului de Permanență din Chișoda au fost înregistrate 

2.765 consultații. 

În ceea ce privește infrastructura centrului de permanență în anul 2019 acesta a fost 

dotat cu o autoutilitara tip ambulanță A, care va deservi centrul în colaborare cu Centrul de 

zi pentru vârstnici din comuna Giroc. 

3.5  Social 

În perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 s-au înregistrat în registrul special din cadrul Serviciului 

Public de Asistenţă Socială Giroc următoarele dosare: 

• 319 dosare de alocaţii de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 

republicată; 

• 299 dosare de indemnizaţie creştere copil conform O.U.G. 111/2010, actualizată. 

 În conformitate cu Legea nr. 416/2001, actualizată, şi H.G. nr. 920/2011 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii 416/2001 privind venitul minim garantat în luna 

decembrie 2018 se află în evidenţele Serviciului Public de Asistenţă Socială Giroc următoarele 

date: 

• 5 dosare de venit minim garantat;  

• pe parcusul anului 2019 a fost aprobat 4 dosare de ajutor social în baza Legii 416/2001; 

• cuantumul total privind cele 8 dosare aflate în plată, în urma ultimei raportări transmisă 

către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș, conform Legii 416/2001 

privind venitul minim garantat, actualizată, este de 1764 lei lunar; 

• pentru menţinerea ajutorului social, s-au efectuat anchete sociale la domiciliile 

beneficiarilor de ajutor social la interval de şase luni sau ori de câte ori se consideră 

necesar, prin urmare, în anul 2019 au fost efectuate  12 de anchete sociale pentru acest tip 

de prestaţie socială. 
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În luna decembrie 2019 se află în plată 5 dosare de alocaţie de susţinere a familiei, conform Legii 

nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familie şi H.G. 38/2011 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010. Pentru acordarea şi menţinerea acestei 

prestaţii au fost efectuate 14 anchete sociale. 

  

 În vederea încadrării într-un grad de handicap sau pentru menţinerea unui grad de handicap, 

este necesară efectuarea unei anchete sociale, iar în anul 2019 au fost efectate: 

• 76 anchete sociale pentru adulţi;  

• 40 pentru copii.  

În urma solicitărilor pentru diverse spețe s-au eliberat 15 adeverințe. 

 Astfel, pe raza comunei Giroc a fost în monitorizare 4 cazuri cu privire la situaţie de risc 

în care se află diverse persoane, a căror situaţie a fost referită de către Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş, un număr foarte mic, raportat la populaţia existentă. 

De asemenea, la Primăria comunei Giroc au fost monitorizaţi 41 de asistenţi personali şi 

sunt în evidenţă 76  de persoane cu indemnizaţii lunare pentru asigurarea îngrijirii persoanelor 

încadrate în grad de handicap grav. 

   

În anul 2019 au mai fost întocmite următoarele anchete: 

• 75 de anchete sociale la solicitările Judecătoriei sau a cabinetelor notariale în cazul 

divorţurilor cu minori; 

• 14 de anchete sociale solicitate de către Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului din diverse judeţe; 

• la cererea cetăţenilor comunei Giroc au fost întocmite 4 referate sociale în vederea 

obţinerii abonamentului Timpark pentru municipiul Timişoara sau în vederea obţinerii 

rovinietei; 

• la cererea poliției pentru diverse spețe au fost întocmite 2 anchete sociale; 

• 14 anchete sociale au fost eliberate în vederea completării dosarelor pentru orientare 

școlară. 

• 8 anchete sociale au fost întocmite în vederea acordării unui ajutor financiar; 

• 30 anchete au fost întocmite pentru părinții necăsătoriți care au depus dosar în  
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vederea obținerii indemnizației și concediului de creștere a copilului din partea Agenției Județene 

pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș. 

 La solicitarea Judecătoriei şi a cabinetelor notariale au fost emise 13 dispoziţii pentru 

instituirea curatelei în favoarea minorilor pentru încheierea diferitelor acte şi numirea curator 

pentru persoane vârstnice. 

În urma Programului naţional de protecţie socială “ Bani de liceu”, în conformitate cu 

H.G. nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă 

elevilor în cadrul Programul naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, actualizată, au fost 

efectuate 4 anchete sociale pentru acordarea burselor sociale. 

Pentru acordarea rechizitelor școlare au fost întocmite 22 anchete sociale. 

Pentru sezonul rece 2019 – 2020 s-au înregistrat 14 de cereri, conform O.U.G. nr. 

70/2011, modificată, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece. Au fost 

aprobate 3 cereri pentru încălzirea locuinţei cu gaze şi 10 cereri pentru încălzirea locuinţei cu 

combustibili solizi, iar o cerere a fost respinsă. De asemenea, pentru a verifica îndeplinirea 

condiţiilor de acordare a ajutorului de încălzire, s-au întocmit 5 anchete sociale la domiciliul 

solicitanţilor. 

În anul 2019 au fost eliberate 46 de carduri de parcare pentru locurile destinate 

special persoanelor cu dizabilități. 

 

4. Strategii, proiecte și investiții la nivelul Comunei Giroc 

 

4.1. Proiecte europene 

În anul 2019, administrația locală prin intermediul compartimentului Dezvoltare Locală și 

Investiții a demarat și continuat un număr de 14 proiecte finanțate din fonduri europene și 

guvernamentale. În prezent stadiul acestora și fazele de implementare sunt: 
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Număr proiecte 

Si programul 

aferent 

Titlul proiectului și 

Numărul contractului de 

finanțare 

Stadiul actual 

2019 

Valoarea 

sprijinului 

(EURO) 

Si 

contract 

existent 

Obiective realizate prin 

proiect 

PNDR 

 

 

1 Realizare Coloană de 

aducțiune și rețele de canal 

în localitatea Giroc, județ 

Timiș 

Program PNDR Submasura 

7.2 

Număr contract 

C0720AN0002175370000

4/12.02.2018 

În execuție 

lucrări 

 

782.586 Coloana aducțiune bvd 

Sudului , Soarelui in 

lungime de 2981 ml și 

rețele de canal pe străzile 

Anemonei  

            Bd. Sudului  

Macilor  

Fucsiei  

Gospodarilor  

Luceafărului  

Universului  

Narcisei 

Ghirlandei  

Intr. Zambilei 

Câmpului  

 Bega  

Trandafirilor 

Cerbului 

Căprioarei 

Bd. soarelui 

Lavandei  

Delfinului 

PNDR

  

 

 

 

2 Realizare infrastructura 

rutiera de interes local in 

comuna Giroc, jud. Timiș” 

Program PNDR, 

Submasura 7.2 

În licitație 

lucrări 

 

2.057.341 Realizare drum ocolire 

localități Giroc și Chișoda 

în lungime de 4,2 km. 
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Număr Contract 

C0720RN0001175370062/

26.03.2017 

PNDL  3 Extindere rețea  apă 

potabilă în zona Aleea cu 

plopi,  comuna Giroc, județ 

Timiș 

Program PNDL 

Numar contract 

9235/21.03.2018 

În execuție 

lucrări 

 

481.742 Realizare rețele de apă în 

zona Aleea cu Plopi, 

străzile:  

Nucului 

Mărului 

Merișor 

Murelor 

Caisului 

Orizont  

Strugurilor  

Bradului 

 Căpșunilor 

Părului 

Măceșului 

Fragilor 

Vâșcului 

Migdalului 

Smochinului 

Măslinului 

Retezat 

Bvd. armatei 

ALEEA CU PLOPI 

CRÂNGULUI  

ARGEȘULUI 

POR  4 ”Reabilitare și extindere 

clădiri pentru Școala 

Generală cu clasele 0-VIII 

din comuna Giroc, județul 

Timiș”, 

Program POR axa 10. 

În execuție 

Proiect 

Tehnic 

4.994.000 Reabilitarea a două clădiri 

din zona fostei UM Giroc și 

extinderea acestora pentru 

spații învățămânrt clasele 0-

VIII. Construirea unei săli 

de sport aferente. 
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PNDR 5 Construirea unei crese in 

comuna Giroc, judetul 

Timis” 

Program PNDR, 

Submasura 7.2 

Numar contract 

C0720AN0001165370034

5/07.08.2017 

Finalizată 605.971 Construirea unei creșe în 

localitatea Giroc, str. 

Trandafirilor nr.56. 

Suprafața construită 2287 

mp. 

PNDR 6 Extindere rețea apă 

potabilă și apă uzată în 

localitatea Giroc, zonele 

Calea Urseni și Calea 

Martirilor 1989" 

PNDR, Submăsura 7.2.  

Număr contract 

C0720AN0002165370034

6/12.05.2017.” 

Finalizată  1.728.858 Realizarea de rețele de apă 

și canal pe străzile: 

Ficusului, Bujorilor 

Socului, Roinitei 

Somnului, Bd. Soarelui 

Nuferilor, Hortensiei 

Pepinierei, Carabusului 

Albinei , Buburuzei 

Bd. Sudului, Fluturelui 

Curcubeului, Poenitei 

Lacustei, Crizantemei 

Sanzienelor, Brusturelui 

Cicoarei,Volburei 

Salviei, Urzicii 

Dafinului, Amarilis 

Mierlei, Cucului 

Ciocârliei, Privighetorii 

Rândunicii 

PNDR 7 Construire creșă P+1E în 

localitatea Chișoda, 

comuna Giroc, județul 

Timiș” 

Program PNDR, 

Submasura 7.2 

Numar contract  

În licitație 

lucrări 

 

506.584 Construcția unei creșe în 

localitatea Chișoda în 

suprafață desfășurată de 

719.86 mp pe str. Nicolae 

Firu 
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C0720AN0001175370065

4/07.08.2017 

PNDR  8 Achiziție autoutilitară tip 

ambulanță pentru Centrul 

de permanență Chișoda, 

comuna Giroc” 

Program PNDR- GAL  

Finalizată 

 

51.000 Achiziția unei autoutilitare 

de tip ambulantă A cu 

dotări specifice. 

POR  9 Extindere și modernizare 

anexă parter pentru 

amenajare centru de zi, 

cantină socială și prestare 

servicii de îngrijire la 

domiciliu pentru vârstnici 

în Comuna Giroc 

Program POR axa 8.1 

Numar contract. 

1596/15.03.2018 

În execuție 

lucrări 

315.676 Construcția unui centru de 

zi pentru vârstnici în 

localitatea Chișoda str. 

Oituz în vederea prestării 

unor servicii sociale. 

Suprafața construită 

desfășurată este 268,45 mp 

POR  10 ”Reabilitarea și 

modernizarea clădirii școlii 

generale „Iosif 

Ciorogariu”, localitatea 

Chișoda, comuna Giroc în 

vederea creșterii eficienței 

energetice a clădirii”, 

Program POR axa 3.1B 

În execuție 

Proiect 

Tehnic 

 

1.356.000 Cresterea eficienței 

energetice a scolii 

gimnaziale Chișoda - 1 

clădire pe care se vor monta 

panouri solare, va fi 

reabilitată termic clădirea și 

vor fi modernizate 

sistemele de iluminat și 

băile. 

PNDR  11 Dotări sediu primărie  

Program PNDR-GAL  

 

Finalizată  79.000 Dotarea clădirii 

administrative a primăriei 

Giroc cu mobilier și 

produse IT. 

F.D.I 12 Modernizare străzi în 

Comuna Giroc, județ Timiș 

Număr contract: 

În 

implementare 

9.344.000 Modernizarea prin asfaltare 

a următoarelor străzi: 

Crinului, Anemonei 
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5.977/2019 Lavandei, Magnoliei 

Frunzei,Viorelelor, Macilor 

Garofiței, Lămâiței, 

Lalelelor, Rozelor 

Muzicescu,Ghioceilor 

Narcisei, Brândușei 

Orhideea, Gospodarlilor 

Zefir, Speranței 

Gîndului, Constelaței 

Cometei,Aleea c.f.r. 

Ecoului,Cupidon 

Nucului, Mărului 

Orizont, Lacului, Păcii 

Primăverii, Coacăzelor 

Zmeurei, Afinului 

Piersicului, Poligonului 

 

TOTAL 

 

22.302.758 euro 
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4.2. Bugetul local de venituri al Comunei Giroc 

Nr.crt. Denumire Total 

încasări 

1. IMPOZIT PE VENIT 030000 

-Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din  

patrimoniul personal 031800 

368.818,00 

368.818,00 

 

2. COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT 

040000 

-Cote defalcate din impozitul pe venit 040100 

-Sume repartizate din Fondul la dispoziția Consiliului Județian 

040500 

16.649.245,57 

 

16.449.889,22 

199.356,35 

3. IMPOZITE ȘI TAXE DE PROPRIETATE 070000 

IMPOZIT ȘI TAXA PE CLĂDIRI 070100 

-Impozit și taxa pe clădiri de la persoane fizice 070101 

-Impozit și taxa pe clădiri de la persoane juridice 070102 

IMPOZITE ȘI TAXE PE TEREN 070200 

-Impozit pe terenuri de la persoane fizice 070201 

-Impozit și taxa pe teren de la persoane juridice 070202 

-Impozit pe terenul din extravilan 070203 

TAXE JUDICIARE DE TIMBRU SI ALTE TAXE 070300 

10.018.147,01 

8.949.137,42 

1.112.598,97 

7.836.538,45 

915.948,83 

394.479,30 

341.141,80 

180.327,73 

153.060,76 

 

4. SUME DEFALCATE DIN TVA 110000 

-Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru finanțarea 

cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor,orașelor, 

municipiilor, sectoarelor și Municipiul București 110200 

-Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea 

bugetelor locale 110600 

4.866.905,00 

760.905,00 

 

 

4.106.000,00 

5. TAXA PE UTILIZAREA BUNURILOR,AUTORIZAREA 

UTILIZARII BUNURILOR SAU DESFASURAREA 

ACTIVITAȚII 160000 

IMPOZIT PE MIJLOACELE DE TRANSPORT 160200 

-Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane fizice 

160201 

-Impozit pe mijloacele de transport deținute de persoane juridice 

160202 

ALTE TAXE PE UTILIZAREA BUNURI 165000 

 

2.046.031,08 

 

 

2.045.972,83 

1.294.467,00 

 

751.505,83 

 

58,25 

6. ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE 180000 

-Alte impozite și taxe 185000 

1.942.412,42 

1.942.412,42 

7. VENITURI DIN PROPRIETATE 300000 

VENITURI DIN CONCESIUNI ȘI ÎNCHIRIERI DE CĂTRE 

INSTITUȚIILE PUBLICE 300500 

-Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile publice 

300530 

111.859,00 

111.859,00 

 

111.859,00 

8. VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE 

ACTIVITĂȚI 330000 

-Contribuția parinților sau susținătorilor legali pentru întreținerea 

copiilor în crese 331000 

146.419,00 

 

145.439,00 
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-Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată,imputăți și 

despagubiri 332800 

980,00 

9. VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE , ELIBERĂRI 

PERMISE 340000 

-Taxe extrajudiciare de timbru 340200 

-Alte venituri din taxe administrative,eliberări permise 345000 

21.473,00 

 

991,00 

20.482,00 

10. AMENZI,PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI 350000 

VENITURI DIN AMENZI ȘI ALTE SANCȚIUNI 350100 

-Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor 

legale 350102 

ALTE AMENZI,PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI 355000 

655.155,50 

170.895,00 

170.895,00 

 

484.260,50 

 

11. DIVERSE VENITURI 360000 

-Alte venituri 365000 

113.884,70 

113.884,70 

12. TRANSFERURI VOLUNTARE,ALTELE DECAT 

SUBVENTIILE 370000 

-Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea sectiunii 

de dezvoltare a  bugetului local(cu semnul minus) 370000 

-3.372.637,25 

 

 -3.372.637,25 

13. SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT 420000 

-Subvenții pentru acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței cu 

lemne,cărbuni,compustibili petrolieri 423400 

1.895,00 

1.895,00 

TOTAL VENITURI 2018 SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE 33.569.608,03 

 

VENITURI SECȚIUNEA DE DEZVOLTARE 

 

1. TRANSFERURI VOLUNTARE 370000 

-Vărsăminte din secțiunea de funcționare în secțiunea de dezvoltare 

370400 

3.372.637,25 
3.372.637,25 

 

2. VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI 390000 

-Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al 

statului sau al unităților administrativ-teritoriale 390700 

254.789,70 
254.789,70 

3. SUBVENTII DE LA BUGETUL DE STAT 420000 

-Planuri si regulamente de urbanism 420500 

-Finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală 426500 

-Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare 

susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe 

nerambursabile (FEN) postaderare,aferente perioadei de programare 

2014-2020 426900 

87.624,90 
26.609,00 
30.654,40 
30.361,50 

4. SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII 430000 
-Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor din PNDR 
201-2020 433100 

438.884,87 
438.884,87 

5. SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR 
EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-
2020 480000 

-Fondul Europen de Dezvoltare Regională (FEDR) 480100 

-Sume primite în contul platilor efectuate în anul curent 480101 

-Sume primite în contul plăților efectuate în anii anteriori 480102 

2.300.186,74 
 
 

198.517,50 
33.150,00 

165.367,50 
2.101.669,24 



32 
 

PROGRAME DIN FONDUL EUROPEAN AGRICOL DE DEZVOLTARE 
RURALĂ(FEADR) 480400 

- Sume primite în contul platilor efectuate in anul curent  480401 

 
2.101.669,24 

TOTAL VENITURI 2019 SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 6.454.123,46 

 
TOTAL VENITURI 2019 SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE + TOTAL VENITURI 2019 
SECTIUNEA DE DEZVOLTARE 

40.023.731,49 

 
 

  

 

4.3. Investiții la nivelul Comunei Giroc 

În anul 2019 la nivelul comunei Giroc s-au demarat și continuat o serie de investiții: 

 

 

 
Nr. 
crt.  Denumire obiectiv 

investiții  
Valoare lei 

cu TVA 
Suprafețe/ 
cantitate 

                  Locație 

 

INFRASTRUCTURĂ STRĂZI  

1. 

ASFALTARE INTRÂNDURI ÎN 

COMUNA GIROC, JUD. 

TIMIȘ 

1.588.389,8 

50 de 

intrânduri cu 

lungimea 

totală de 

4000 m , 

lăţime de 

3,00 m 

respectiv 

4,00 m și 

suprafaţa de 

15284 mp 

Străzi: Trandafirilor 9-11; 21; 60; 15-17; 38-

40; 114-116; 110-112; 78; 119-121; 101; 

101A; 91; 79-81; 74; 74B-74D. Dunărea 7; 

7A; 77-79; 68; 47; 68;.Timiș 1-3; 77-79; 81;  

48-50; 57;  parcare. Carpați 33; 60; Gloria 

22; 23 C; 50-52; Muncitorilor 5A;  29-31; 

86-88; 21-23; 51. Mureș 24-26; 55-57; 

Rodnei 5; 25. Semenic 58-60; Brazilor-

Chișoda; Lacului - Chișoda. 

2. 

LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE 
STRĂZI PRIN PIETRUIRE ÎN 
COM. GIROC, JUD. TIMIȘ 

502.656 3.520 m3 

Bd-ul. Soarelui;  Str. Păpădiei; Ficusului; 
Lalelelor; Macilor; Fucsei; Narcisei; 

Gospodarilor; Unității; Speranței; Cucului;  
Rândunicii; Muncitorilor; Carpați; Gării; 

Ciocârliei; Rodiei 
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3. 
EXECUȚIE LUCRĂRI DE 

CONSTRUCȚII AFERENTE 
OBIECTIVULUI 

INVESTIȚIONAL EXTINDERE 
ȘI MODERNIZARE ANEXĂ 
PARTER PT. AMENAJARE 
CENTRU DE ZI, CANTINĂ 

SOCIALĂ ȘI PRESTARE 
SERVICII DE ÎNGRIJIRE LA 

DOMICILIU PT. VÂRSTNICI 
ÎN COMUNA GIROC 

1.001.214,44 15.918,22 

Localitatea Chișoda 
Str. Oituz nr.29A 

 

 

 
 

4. ACHIZIȚIE AUTOUTILITARĂ 
TIP AMBULANȚĂ PENTRU 

CENTRUL DE PERMANENȚĂ 
CHIȘODA, COMUNA GIROC 

184.499,00   1  Centru de permanență Chișoda 

5. AMENAJARE SPAȚIU 
VERDE CU LOC DE JOACĂ 
PENTRU COPII, COMUNA 

GIROC, JUD. TIMIȘ 

368.352,60 1.876 mp Unitatea Militară Giroc 

6. 
EXTINDERE REȚEA APĂ 

POTABILĂ ÎN LOCALITATEA 
GIROC, B-DUL SOARELUI 

55.966,40 317 m B-dul Soarelui 

7. 

LUCRĂRI DE REPARAȚII ȘI 
ÎNTREȚINERE DRUMURI 
EXISTENTE ÎN COMUNA 
GIROC, JUDEȚUL TIMIȘ 

523600 27.500 mp 

Străzi Giroc: Macilor, Dafinului, 
Crizantemei, Lalelelor, Ficusului, Bujorilor, 

Petuniei, B-dul Soarelui, Hortensiei, 
Egalității, Diversității, Universului, 

Ghirlandei, Zambilei, Gospodarilor, 
Luceafărului, Zefirului, Narcisei, Fucsiei, 
Anemonei, Destinului, Marte, Libertății, 

Visului, Unității, Gândului, Speranței, 
Neptun, Alunului, Arțarului, Cărăbușului, 

Albăstrelei, Tigrului, Nivelda, Prunului, 
Livezilor, Mesteacănului, Pinului. 

8. LUCRĂRI DE ÎNTREȚINERE 
DRUMURI ȘI STRĂZI 

ASFALTATE ÎN COMUNA 
GIROC, JUD. TIMIȘ 

529.197,76 4.276 mp 
Străzi Giroc: Rozelor 1-2, Lămâiței, Crinului 

porțiune, Speranței, Cupidon. 

9. 

LUCRĂRI DE VIABILITATE A 
DRUMURILOR PIETRUITE 
ÎN COMUNA GIROC, JUD. 

TIMIȘ 

520.030,00 3.800 mc 

Străzi Giroc: Crizantemei, Salviei, 
Sânzienelor, Dafinului, Calea Urseni, 
Macilor, Gospodarilor, Petaliei; Străzi 

Chișoda - Oltului 40, Erou Constantin Iosub, 
Orizont, Părului, Strugurilor, Migdalului, 

Smochinului. 
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10. 
EXTINDERE ȘI AMENAJARE 
PODEȚE DE ACCES AUTO ÎN 

LOCALITĂȚILE GIROC ȘI 
CHIȘODA , JUDEȚUL TIMIȘ 

299.880 20 buc  Comuna Giroc, satele Giroc și Chișoda  

 

APA ȘI CANAL  

 

 
 

 

11. 

 

LOT I - EXTINDERE REȚEA 

APĂ UZATĂ ÎN 

LOCALITATEA GIROC, 

ZONELE CALEA URSENI ȘI 

CALEA MARTIRILOR 1989 

3.133.065,72 

15, 5 KM 

conducte 

canalizare  

Zona 1 - Calea Urseni  - B-dul Soarelui  pe 

următoarele străzi: Str. Poeniței, str. 

Pepinierei, Str. Buburuzei, str. Curcubeului, 

str. Lăcustei,  str. Cărăbușului, str. 

Fluturelui, str. Albinei, str. Ficusului, 

str.Bujorilor, str. Hortensiei, str. Roinitei, 

str. Somnului, str. Socului,                                        

Zona 2 - Calea Urseni - Str. Dafinului   pe 

următoarele străzi: str. Cicoarei, str. 

Amarilis, str. Salviei,str. Crizantemei, str. 

Volburei, str. Dafinului, str. Brusturelui, str. 

Sânzienelor                                  Zona 3 - 

Calea Timișorii - Calea Martirilor  1989  pe 

următoarele străzi: Str. Mierlei, str. 

Rândunicii, str. Ciocârliei, str. Privighetorii 

 
 

12. 

LOT II - EXTINDERE REȚEA 

APĂ POTABILĂ ÎN 

LOCALITATEA GIROC, 

ZONELE CALEA URSENI ȘI 

CALEA MARTIRILOR 1989 

1.829.725,92 7.6 KM 

Zona 1 - Calea Urseni  - B-dul Soarelui                                        

Zona 2 - Calea Urseni - Str. Dafinului                                      

Zona 3 - Calea Timișorii - Calea Martirilor  

1989  

13.  
EXTINDERE REȚEA APĂ 

POTABILĂ ÎN ZONA ALEEA 
CU PLOPI , COMUNA 

GIROC, JUD. TIMIȘ 

1.010.058,04  9 KM 

Nucului, Mărului, Merișor, Murelor, 
Caisului,  Orizont, Strugurilor, Bradului 
Căpșunilor, Părului, Măceșului, Fragilor 

Vâșcului, Migdalului, Smochinului, 
Măslinului, Retezat, Bvd Armatei, Aleea cu 

plopi, Crângului , Argeșului 
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14. 
EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE 

REALIZARE COLOANĂ 
ADUCȚIUNE ȘI REȚELE DE 
CANAL ÎN LOC. GIROC ÎN 
CADRUL PROIECTULUI - 

LOT I  REALIZARE 
COLOANĂ ADUCȚIUNE APĂ 
POTABILĂ ÎN LOC. GIROC, 

JUD. TIMIS 

1.091.384,12 2,9 KM  
Bvd. Sudului, Bvd. Soarelui , str. Lavandei, 

str. Daliei 

15. 
EXECUȚIA LUCRĂRILOR DE 

REALIZARE COLOANĂ 
ADUCȚIUNE ȘI REȚELE DE 
CANAL ÎN LOC. GIROC ÎN 
CADRUL PROIECTULUI - 

LOT II  REȚELE DE 
CANALIZARE MENAJERĂ ÎN 

LOC. GIROC, JUD. TIMIS 

697.643,43 4 km  

Macilor, Fucsiei, Gospodarilor, Luceafărului, 
Universului, Narcise, Ghirlandei, Intr. 

Zambilei, Câmpului , Bega, Trandafirilor, 
Cerbului, Căprioarei 

16. EXTINDERE REȚEA APĂ 
POTABILĂ ÎN LOC. GIROC, 
ZONA C-LEA TIMIȘORII, B-

DUL AVIAȚIEI-STR. 
RÂNDUNICII 

99.548,26 554 mp 
Zona Calea Timișorii, B-dul Aviației, Str. 

Rândunicii 

17. EXTINDERE REȚEA APĂ 
UZATĂ ÎN LOC. GIROC, 
ZONA C-LEA TIMIȘORII-

STR. RÂNDUNICII 

51.312,80 110mp Zona Calea Timișorii, Str. Rândunicii 

 
 

ZONE VERZI 

 

18. EXECUȚIA DE LUCRĂRI DE 
MONTARE INSTALAȚIE DE 
IRIGAT CU ASPERSOARE-

PARC UNITATEA MILTARĂ 
GIROC,, COMUNA GIROC, 

JUD. TIMIȘ 

26.894 1.130 mp Parc Unitatea Militară Giroc 

19. AMENAJARE SPAȚII VERZI-
PARC AVIAȚIEI UNITATEA 

MILITARĂ GIROC, 
COMUNA GIROC, JUD. 

TIMIȘ 

160.639,72 2.592 mp Parc Unitatea Militară Giroc 
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EDUCAȚIE 

 

20. 

INFFINTARE CENTRU 

CULTURAL 

MULTIFUNCTIONAL PRIN 

SCHIMBARE DESTINATIE, 

MODERNIZARE SI 

EXTINDERE CASA 

EXISTENTA 

252.947,19     

438.900  

etajare    

445.368 

etajare  

total= 

1.305.226,11 

791,45 mp 

Str. Trandafirilor nr.57  

Supraf. construita parter    = 238,40mp   

Supraf. utila  parter           = 190,65 mp 

Supraf. construita  etaj 1   = 219,40mp        

Supraf. utila  etaj 1            = 185,35 mp 

Supraf. construita  etaj 2   = 219,40mp         

Supraf. utila  etaj 1            = 184,45 mp 

Supraf. construita desfasurata    = 677,20 

mp        

Suprafață etajare = 231 mp                  

Supraf. totala    = 791,45mp 

21. CONSTRUIREA UNEI CREȘE 

ÎN COMUNA GIROC, 

JUDEȚUL TIMIȘ 

2.162.931,91 
 suprafata  

Sd= 2287 mp 
STR. TRANDAFIRILOR NR.57 

22. REPARAȚII ȘI AMENAJARE 

PLATFORME-PARCĂRI 

CREȘĂ, GRĂDINIȚĂ GIROC 

175.929,60  528mp CREȘĂ ȘI GRADINITA GIROC 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ILUMINAT PUBLIC 
 

 

22 
LUCRĂRI DE EXTINDERE, AVARII ȘI 
MONTARE CONTOARE ILUMINAT 

PUBLIC UAT GIROC  
307.005,24 

120 stâlpi complet 
echipați și 10 

contoare 
monofazice   
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5. Activitatea administrației publice locale 

 

5.1 Consiliul Local al Comunei Giroc 

Consiliul Local al Comunei Giroc este alcătuit din 17 de membri, aleși prin vot universal, 

egal, direct și liber exprimat, în condițiile stabilite prin legea privind alegerile locale. Consiliul 

Local are următoarea structură politică: PSD- 8 membri, PNL- 4 membri, PV- 3 membri, ALDE- 

1 membru, 1 candidat independent. 

În anul 2019, Consiliul Local al Comunei Giroc a avut următoarea componență: 

1 Ababei-Hafia Gabriel PSD 

2 Aga Petru-Dorin PV 

3 Ciorogariu Iulian PSD 

4 Gâlcă Ilie PSD 

5 Gherban Aurelian-Claudiu PNL 

6 Golban Florin PNL 

7 Golban Gheorghe PSD 

8 Lisu Dorin PV 

9 Marincu Dorin PSD 

10 Muntean Florin-Silviu PSD 

11 Pușchiță Pau PSD 

12 Rotariu Daniel PNL 

13 Sceadei Andrei PNL 

14 Stancea Ioan-Antoniu PV 

15 Şipoş Nicoleta-Daniela PSD 

16 Urșica Adrian-Dănuț ALDE 

17 Vîrtosu Dan INDEPENDENT 

 

Având în vedere specificul local și nevoile activității sale, Consiliul Local al Comunei 

Giroc este compus din următoarele comisii de specialitate:  
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Comisia de specialitate pentru studii și strategii, prognoze, economie, buget, finanțe, 

impozite și taxe, administrație locală, juridică și de disciplină, ordine publică, drepturile 

omului și probleme ale minorităților, pentru administrarea domeniului public și 

privat,  servicii publice și comerț: 

▪ PREȘEDINTE: Ababei-Hafia Gabriel   

▪ SECRETAR: Vîrtosu Dan  

▪ MEMBRI: 

    - Urșica Adrian-Dănuț  

    - Gâlcă Ilie  

    - Golban Gheorghe  

    - Golban Florin  

    - Aga Petru-Dorin  

    - Stancea Ioan-Antoniu  

    - Sceadei Andrei  

Comisia de specialitate pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și 

patrimoniului, protecția mediului și gospodăririi apelor, pentru agricultură, pentru 

dezvoltarea economico-socială și de mediu: 

▪ PREȘEDINTE: Urșica Adrian-Dănuț 

▪ SECRETAR: Muntean Florin-Silviu 

▪ MEMBRI: 

    - Ciorogariu Iulian  

    - Gâlcă Ilie  

    - Lisu Dorin  

    - Gherban Aurelian-Claudiu 

    - Rotariu Daniel  

Comisia pentru cultură, ştiinţă, învăţământ, sănătate, protecţie socială, turism, sport şi culte, 

privind cooperarea interinstituţională pe plan intern şi extern, pentru cooperarea sau asocierea cu 

persoane juridice române sau străine, pentru înfrăţirea comunei, cu unităţi administrativ-teritoriale 

din alte ţări, pentru cooperarea sau asocierea cu alte unităţi administrativ-teritoriale din ţară sau 

din străinătate, precum şi aderarea la asociaţii naţionale şi internaţionale ale comunei, în vederea 
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promovării unor interese comune, pentru a conferi persoanelor fizice române sau străine cu 

merite deosebite titlul de cetăţean de onoare al comunei: 

▪ PREȘEDINTE: Golban Florin  

▪ SECRETAR: Șipoș Nicoleta-Daniela  

▪ MEMBRI: 

    - Marincu Dorin  

    - Pușchiță Pau  

    - Vîrtosu Dan  

În exercitarea atribuțiilor ce-i revin, Consiliul Local al comunei Giroc s-a întrunit în cursul 

anului 2019 în 30 ședințe (12 ordinare și 18 extraordinare) în care a adoptat 130 de hotărâri. 

În anul 2019, au fost emise de Primarul comunei Giroc 384 dispoziții. 

5.2 Juridic 

Litigiile în care au fost implicate Consiliul local al Comunei Giroc și Institutia Primarului comunei 

Giroc: 

Materie Număr procese Demersuri 

juridice 

admise 

În curs de 

judecată 

Demersuri 

juridice 

respinse 

FOND FUNCIAR 8 3 5 - 

RECTIFICARE CARTE FUNCIARĂ 20 4 8 8 

PLÂNGERI CONTRAVENȚIONALE 
 

18 6 9 3 

EXPROPRIERE 1 - 1 - 

CONTESTAȚIE LA EXECUTARE 
 

3 1 1 2 

CERERE VALOARE REDUSĂ 
 

1 - 1 - 

ANULARE ACT ADMINISTRATIV 
 

4 1 3 - 

LITIGIU PRIVIND FUNCȚIONARII 
PUBLICI 

 

12 5 3 4 

ORDONAȚĂ PREȘEDINȚIALĂ 
 

3 2 1 - 

OBLIGAȚIA DE A FACE 5 2 2 1 

ACȚIUNI ÎN CONSTATARE 
 

1 - 1 - 

GRĂNIȚUIRE 2 1 1 - 
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COMPLETARE DISPOZITIV 1 1 - - 

REZOLUȚIUNE CONTRACT 1 - 1 - 

ACCESIUNE 1 - 1 - 

MODIFICARE TITLU/FOND 
FUNCIAR 

1 - 1 - 

DECLINARE FOND FUNCIAR 
 

1 1 - - 

COMUNICARE INFORMAȚII 
PUBLICE 

 

1 - - 1 

ÎNSCRIERI MASĂ CREDALĂ 5 - 5 - 

TOTAL  LITIGII 88 27 44 19 

 

TOTAL DOSARE 
ACTIVITATEA DE 

SUPRAVEGHERE A 
MODULUI DE 

EXECUTARE A MUNCII 
ÎN FOLOSUL 

COMUNITĂȚII 

EXECUTATE ÎN EXECUTARE DOSARE SUSPENDATE 

22 12 8 2 

 

PLÂNGERI PENALE  2 

 

 

5.3 Resurse Umane 

Modificările realizate în statutul personalului Primăriei comunei Giroc în decursul anului 2019 

sunt următoarele: 

- Numiri în funcție ale funcționarilor publici- 20 

- Încetarea raportului de serviciu-1 

- Suspendarea raportului de activitate-2 

În urma aplicării prevederilor O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, s-au stabilit 

următoarele funcții: 

- Secretar general al unității administrative teritoriale; 

- Consilier achiziții publice I superior- Compartiment Achiziții publice 

- Consilier achiziții publice I principal- Compartiment Achiziții publice 

- Consilier achiziții publice I asistent- Compartiment Achiziții publice 

- Inspector I asistent-Compartiment Dezvoltare Locală și Investiții 
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Astfel, la data de 26.09.2019, a fost aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr.95 organigrama 

Primăriei Comunei Giroc. 
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5.4 Compartimentul - Autoritate de autorizare pentru servicii de transport, supraveghere şi 

monitorizare a domeniului public, a autovehiculelor şi a utilajelor proprietatea comunei 

Giroc 

În cadrul Compartimentului - Autoritate de autorizare pentru servicii de transport, 

supraveghere şi monitorizare a domeniului public, a autovehiculelor şi a utilajelor proprietatea 

comunei Giroc, au fost depuse un număr de 6 cereri pentru obţinerea autorizatiei de transport, 

respectiv Copii Conforme a Certificatului de înregistrare la Registrul Comerţului, din care:  

- 2 cereri pentru autorizatie de transport persoane in regim de închiriere cu şofer; 

- 5 cereri pentru autorizatie de transport persoane in regim de închiriere fără 

şofer; 

- 13 Copii Conforme a Certificatului de înregistrare la Registrul Comerţului; 

  În baza acestor cereri au fost eliberate: 

- 7 autorizaţii pentru efectuarea transportului în regim de închiriere; 

- 13 copii conforme a Certificatului de înregistrare la Registrul 

Comerţului; 

    Cereri pentru eliberare de autorizații acces pentru trafic greu pe teritoriul comunei Giroc au fost 

depuse un numar de 23, pentru care au fost eliberate 23 autorizații. 

 

6. Activitatea serviciilor publice din subordinea Consiliului Local al 

Comunei Giroc 

 

6.1 Serviciul Poliția Locală 

În cadrul Serviciului Poliţiei Locale sunt angajaţi 14 poliţişti locali.   

            În decursul anului 2019, au fost afișate 66 Procese-verbale de îndeplinire a procedurii 

de citare și 31 Procese-verbale de comunicare emise atât de Inspectoratul de Poliție al Județului 

Timiș, către Direcția Poliției Locale Timișoara, cât și ale altor Inspectorate de poliție din țară. 

          În ceea ce priveste Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau 

abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor  
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administrativ-teritoriale a fost efectuată procedura pentru 7 vehicule dintre care 6 cu referat de 

clasare deoarece au fost ridicate de către proprietar. Altor 19 vehicule le-au fost întocmite Procese 

verbale de constatare și au fost ridicate de pe domeniul public de către proprietari.  

            De asemenea, polițiștii locali au participat și au acordat sprijin poliției rutiere, precum și 

poliției naționale, în desfășurarea activităților de cercetare la fața locului în cazul unui număr 

de 14 accidente de circulație. 

            În concordanță cu protocolul de colaborare stabilit cu Secția 1 Poliție Rurală, respectiv 

participarea la măsurile impuse de Sistemul Național Unic pentru Apeluri de urgență  ,,112” , s-a 

acționat în patrule mixte la un număr de 97 intervenții. 

Serviciul Poliției Locale Giroc împreună cu Serviciul Public Comunitar Local de Evidență 

a Persoanelor Giroc au efectuat 17 verficări ale  persoanelor care figurează cu acte de identitate 

expirate, 3 verificări în scopul întocmirii actelor de constatare, 7 verificări din care să rezulte 

corespondența dintre persoanele care au solicitat eliberarea Cărți de Identitate. 

Agenții de poliție locală au fost implicați în 397 lucrări cu caracter general. 

Au fost soluționate 497 sesizări telefonice cu privire la violența domestică, neînțelegeri, 

lăsarea animalelor în libertate, arderea resturilor vegetale, depozitarea unor materiale, distrugerea 

unor culturi agricole de către animalele lăsate în libertate etc. 

Sancțiunile contravenționale aplicate au fost în număr de 234, dintre care 66 

avertismente.   Pe linia activității de prevenire, polițiștii locali au participat la 41 de măsuri de 

ordine, 17 acțiuni proprii și 12 în comun cu Postul de Poliție Comunal Giroc. 

 

6.2 Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Giroc (S.P.C.L.E.P. 

GIROC) 

 

Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Giroc este structura de 

specialitate a administraţiei publice locale din comuna Giroc care eliberează, în condiţiile legii, 

acte de stare civilă şi acte de identitate. 
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Activitatea S.P.C.L.E.P. Giroc se desfășoară prin două birouri: 

 

1. BIROUL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR  

2. BIROUL DE STARE CIVILĂ  

 

Biroul De Evidenţă a Persoanelor 

 

În anul 2019, au fost înregistrate 3.385 cereri ale persoanelor care au solicitat un nou act 

de identitate sau stabilirea reședinței. 

Astfel, au fost procesate și eliberate, un număr de 2.845 Acte de Identitate (A.I.), dintre 

care 2.747 Cărţi de Identitate (C.I.) și 98 Cărţi de Identitate Provizorii (C.I.P.).  

 

În prezent în comuna Giroc populația activă este de 18.057 locuitori 

 

Modificarea structurii populației pe ani 

 

 

 Tot în anului 2019, au mai fost acordate și 469 vize de reședință 

În anul 2019, în Sistemul Național de Evidență a Persoanelor (S.N.I.E.P.), au fost efectuate 

mențiuni de deces, atât pentru persoanele decedate în străinătate, cât și pentru cele decedate pe 
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teritoriul României, precum și mențiuni persoanelor care au solicitat eliberarea de pașapoarte 

C.R.D.S.. Astfel, pe baza comunicărilor primite s-au înscris 82 decese. 

 

De asemenea, au fost luate în evidenţă, la naştere, un număr de 291 persoane, iar 528 

copii cu vârsta sub 14 ani și-au schimbat domiciliul împreună cu părinții. 

 

 

            2015           2016            2017              2018           2019 
 

 

Biroul de Stare Civilă 

Activitatea în acest domeniu este una deosebit de complexă, starea civilă începe odată cu 

nașterea persoanei și încetează la decesul acestuia. 

 

Înregistrarea nașterilor 

 

În anul 2019, la Biroul de Stare Civilă din cadrul S.P.C.L.E.P. Giroc, au fost înregistrate 

29 acte de naștere dintre care: 22 acte de naștere în urma transcrierilor, 6 act de naştere 

înregistrate ca urmarea a adopției pe raza comunei Giroc și 1 naștere pe raza Comunei 

Giroc. 
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2845

Cărți de identitate eliberate
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Înregistrarea căsătoriilor 

 

În anul 2019, căsătoriile civile au fost oficiate în funcţie de preferinţe, atât în timpul 

săptămânii, cât și în ziua de sâmbătă, existând și posibilitatea oficierii căsătoriilor civile, în afara 

sediului autorităţii administraţiei publice locale, respectiv a Sălii de Oficiere a Căsătoriilor din 

cadrul Primăriei şi în alte locaţii corespunzătoare, la solicitarea expresă a viitorilor miri. Astfel, 

numărul căsătoriilor încheiate a crescut semnificativ față de anii precedenți, ajungând la 261. 

Desfacerea căsătoriei poate fi constatată şi de către ofiţerul de stare civilă conform 

Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă, aprobată prin 

H.G. nr. 64/2011. Astfel, în cazul în care soţii sunt de acord cu divorţul şi nu au copii minori, 

născuţi din căsătorie sau adoptaţi, ofiţerul de stare civilă poate constata desfacerea căsătoriei prin 

acordul soţilor, eliberându-le acestora un certificat de divorţ. 

Astfel, divorţuri pe cale administrativă, instrumentate de Biroul de Stare Civilă au fost, 

în număr de 4. 

 
Căsătorii Înregistrate pe ani  
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6.3 Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Giroc 

 

        Serviciul Voluntar pentru Situții de Urgență al comunei Giroc este format din 25 de persoane 

din care 1 angajat (șef serviciu) și 24 voluntari (servanții). 

        Serviciul are în dotare o autospecială de stins incendii de capacitate medie – 2400 litri. 

        În cursul anului 2019 SVSU Giroc a participat la un număr de 118 intervenții, la care: 

− 100 intervenții la care au participat singuri; 

− 17 intervenții la care au participat în cooperare cu personal și tehnică de I.S.U. Banat al 

județului Timiș; 

− 1 intervenție în afara sectorului de competență (Albina), la solicitarea și împreună cu 

personal și tehnică de I.S.U. Banat al județului Timiș. 

Intervențiile au constat în: stingere incendii, spălare carosabil în urma unor accidente, desecări, 

intervenții după furtună, tăiere copaci.  

Au fost eliberate 2 (două) premise de lucru cu foc. 

Activități preventive desfășurate în anul 2019: 

− Controale la gospodăriile populației = 92; 

− Deficiențe constatate = 27; 

− Articole publicate în ziarul local = 6; 

− Pliante de informare distribuite cetățenilor cu măsurii împotriva  

incendiilor = 5.000 bucăți; 

       A fost desfășurat un exercițiu de alarmare la Grădinița cu program prelungit din Giroc la care 

au participat 219 persoane. 

 

 

6.4 Serviciul Public de Asistență Socială  

 

 Serviciul Public de Asistenta Socială are rolul de a identifica şi de a soluţiona problemele 

sociale ale comunităţii din domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, 

persoanelor singure, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în nevoie.  
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Obiectivul Serviciului Public de Asistenţă Socială este de a asigura activitatea de prevenţie 

şi intervenţie primară pentru persoanele singure şi familiile aflate în dificultate, prin acordarea de 

prestaţii (beneficii) sociale şi furnizarea de servicii sociale. 

 Serviciile sociale reprezintă activitatea sau ansamblul de activităţi realizate pentru a 

răspunde nevoilor sociale, precum şi celor speciale, individuale, familiale sau de grup, în vederea 

depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, 

promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii. 

 Măsurile de prevenire şi combatere a sărăciei şi riscului de excluziune socială se înscriu în 

cadrul general de acţiuni multidimensionale ale procesului de incluziune socială prin care se 

asigură oportunităţile şi resursele necesare pentru participarea persoanelor vulnerabile în mod 

deplin la viaţa economică, socială şi culturală a societăţii, precum şi la procesul de luare a deciziilor 

care privesc viaţa şi accesul lor la drepturile fundamentale. 

 Măsurile de asistenţă socială pentru familie nu sunt acordate pentru compensarea sarcinilor 

specifice acesteia, ci ca forme de sprijin destinate, în principal, menţinerii copilului în familie şi 

depăşirii unei situaţii de dificultate, reconcilierii vieţii de familie cu viaţa profesională, încurajării 

ocupării pe piaţa muncii. 

 Pe parcursul anului 2019, Serviciul Public de Asistenţă Socială din cadrul Primăriei 

comunei Giroc a acordat servicii sociale primare în scopul prevenirii şi combaterii violenţei 

domestice, abuzului şi violenţei, prevenirii abandonului şcolar, prevenirii separării copiilor de 

familie. 

 În perioada 01.01.2019 – 31.12.2019 s-au înregistrat în registrul special din cadrul 

Serviciului Public de Asistenţă Socială Giroc următoarele dosare: 

• 319 dosare de alocaţii de stat pentru copii, în conformitate cu Legea nr. 61/1993 

republicată; 

• 299 dosare de indemnizaţie creştere copil conform O.U.G. 111/2010, actualizată. 

 În conformitate cu Legea nr. 416/2001, actualizată, şi H.G. nr. 920/2011 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii 416/2001 privind venitul minim garantat în luna 

decembrie 2018 se află în evidenţele Serviciului Public de Asistenţă Socială Giroc următoarele 

date: 
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• 5 dosare de venit minim garantat;  

• pe parcusul anului 2019 a fost aprobat 4 dosare de ajutor social în baza Legii 416/2001; 

• cuantumul total privind cele 8 dosare aflate în plată, în urma ultimei raportări transmisă 

către Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș, conform Legii 416/2001 

privind venitul minim garantat, actualizată, este de 1764 lei lunar; 

• pentru menţinerea ajutorului social, s-au efectuat anchete sociale la domiciliile 

beneficiarilor de ajutor social la interval de şase luni sau ori de câte ori se consideră 

necesar, prin urmare, în anul 2019 au fost efectuate 12 de anchete sociale pentru acest tip 

de prestaţie socială. 

 În luna decembrie 2019 se află în plată 5 dosare de alocaţie de susţinere a familiei, conform 

Legii nr. 277/2010 privind alocaţia pentru susţinerea familie şi H.G. 38/2011 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010. Pentru acordarea şi 

menţinerea acestei prestaţii au fost efectuate 14 anchete sociale. 

 În vederea încadrării într-un grad de handicap sau pentru menţinerea unui grad de handicap, 

este necesară efectuarea unei anchete sociale, iar în anul 2019 au fost efectate: 

• 76 anchete sociale pentru adulţi;  

• 40 pentru copii.  

În urma solicitărilor pentru diverse spețe s-au eliberat 15 adeverințe. 

 Astfel, pe raza comunei Giroc a fost în monitorizare 4 cazuri cu privire la situaţie de 

risc în care se află diverse persoane, a căror situaţie a fost referită de către Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Timiş, un număr foarte mic, raportat la populaţia existentă. 

De asemenea, la Primăria comunei Giroc au fost monitorizaţi 41 de asistenţi personali şi sunt în 

evidenţă 76 de persoane cu indemnizaţii lunare pentru asigurarea îngrijirii persoanelor încadrate 

în grad de handicap grav. 

În anul 2019 au mai fost întocmite următoarele anchete: 

• 75 de anchete sociale la solicitările Judecătoriei sau a cabinetelor notariale în cazul 

divorţurilor cu minori; 
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• 14 de anchete sociale solicitate de către Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului din diverse judeţe; 

• la cererea cetăţenilor comunei Giroc au fost întocmite 4 referate sociale în vederea 

obţinerii abonamentului Timpark pentru municipiul Timişoara sau în vederea obţinerii 

rovinietei; 

• la cererea poliției pentru diverse spețe au fost întocmite 2 anchete sociale; 

• 14 anchete sociale au fost eliberate în vederea completării dosarelor pentru orientare 

școlară. 

• 8 anchete sociale au fost întocmite în vederea acordării unui ajutor financiar; 

• 30 anchete au fost întocmite pentru părinții necăsătoriți cre au depus dosar în 

vederea obținerii indemnizației și concediului de creștere a copilului din partea 

Agenției Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Timiș. 

 La solicitarea Judecătoriei şi a cabinetelor notariale au fost emise 13 dispoziţii pentru 

instituirea curatelei în favoarea minorilor pentru încheierea diferitelor acte şi numirea curator 

pentru persoane vârstnice. 

În urma Programului naţional de protecţie socială “ Bani de liceu”, în conformitate cu H.G. 

nr. 1488/2004 privind aprobarea criteriilor şi a cuantumului sprijinului financiar ce se acordă 

elevilor în cadrul Programul naţional de protecţie socială „Bani de liceu”, actualizată, au fost 

efectuate 4 anchete sociale pentru acordarea burselor sociale. 

Pentru acordarea rechizitelor școlare au fost întocmite 22 anchete sociale. 

Pentru sezonul rece 2019 – 2020 s-au înregistrat 14 de cereri, conform O.U.G. nr. 70/2011, 

modificată, privind măsurile de protecţie socială în perioada sezonului rece. Au fost aprobate 3 

cereri pentru încălzirea locuinţei cu gaze şi 10 cereri pentru încălzirea locuinţei cu combustibili 

solizi, iar o cerere a fost respinsă. De asemenea, pentru a verifica îndeplinirea condiţiilor de 

acordare a ajutorului de încălzire, s-au întocmit 5 anchete sociale la domiciliul solicitanţilor. 

În anul 2019 au fost eliberate 46 de carduri de parcare pentru locurile destinate special 

persoanelor cu dizabilități. 

Având în vedere prevederile art. 25 din O.U.G. nr. 70/31.08.2011, privind măsurile de 

protecţie socială în perioada sezonului rece şi H.G. nr. 920/2011 pentru aprobarea Normelor 
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metodologice de aplicare a acesteia, beneficiarilor de ajutor social conform Legii nr. 416/2001 

privind venitul minim garantat cu modificările ulterioare le-au fost aprobate un număr de 7 cereri 

pentru ajutoarele de încălzire a locuinţei şi s-a plătit suma de 1392 lei pentru tot sezonul rece, 

respectiv lunile noiembrie 2019 – martie 2020. 

 

 

 

PRIMAR, 

DR. IOSIF-IONEL TOMA 


