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BBaalluull PPoorrttuulluuii PPooppuullaarr,, eeddiițțiiaa aa XXIIII--aa
Trio Events a găzduit, în seara zilei de 7 februarie, cea de-a XII-a ediție a Balului

Portului Popular. Evenimentul, devenit deja tradițional, a adus alături o mulțime de
participanți, toți îmbrăcați în frumoase costume populare din diferite zone ale țării.

Atmosfera specială a fost întreținută de interpreții Lena Miclăuș și Nelu Blidariu,
care au fost acompaniați de formația fraților Marișca. ((VV..TT..))

Realizarea infrastructurii rutiere 
de interes local în comuna Giroc

Primăria Comunei Giroc anunță că proiectul „Realizare infrastructură rutieră de
interes local în comuna Giroc, județ Timiș”, cu o valoare totală de 1.367.906 euro, se
află în procedura de licitație pentru stabilirea firmei executante. Data limită de depu-
nere a ofertelor în SICAP este 9.03.2020.

Proiectul vizează construirea unei centuri de legătură între localitățile Giroc și
Timișoara (zona Calea Șagului), menit să ocolească localitățile Giroc și Chișoda și ast-
fel să scurteze traseul celor care tranzitează comuna.

Această lucrare are o lungime de aproximativ 4 kilometri, iar durata de execuție va
fi de 12 luni.

Recepția finală a rețelelor de apă
potabilă și canalizare efectuate 

din fonduri europene
Având în vedere solicitările cetățenilor cu privire la recepția rețelelor de apă pota-

bilă și canalizare din zonele Calea Urseni, Calea Martirilor, Zona Cărăbușului, în lun-
gime de 7,6 kilometri rețeaua de apă potabilă și 15,5 kilometri rețeaua de canalizare,
Primăria comunei Giroc aduce la cunoștința celor interesați că aceste lucrări au intrat
în procedura de recepție finală.

Menționăm faptul că nu poate fi efectuată o recepție parțială sau o recepționare se-
parată, deoarece proiectele sunt realizate din fonduri europene, prin programul PNDR.

Primăria Comunei Giroc, prin inspectorii de specialitate, a solicitat, în permanență,
firmelor de execuție să păstreze carosabilul în stare accesibilă circulației publice.

Încep lucrările la coloana 
de aducțiune

Primăria Comunei Giroc anunță începerea lucrărilor la coloana de aducțiune în lun-
gime 2,9 kilometri pe străzile Daliei, Anemonei, bvd. Sudului, bvd. Soarelui și la
rețelele de canalizare în lungime de 4,1 kilometri pe străzile Macilor, Fucsiei, Gos-
podarilor, Luceafărului, Universului, Narcisei, Ghirlandei, Intr. Zambilei, Câmpului,
Bega, Trandafirilor, Cerbului, Căprioarei, lucrări finanțate prin programul PNDR Sub-
măsura 7.2.

Acest proiect a fost accesat în anul 2018 și are termen de finalizare în luna sep-
tembrie 2020.

„Având în vedere volumul mare de lucrări la infrastructura de apă și canalizare ce
se desfășoară pe teritoriul comunei noastre, rugăm cetățenii să fie înțelegători în
situația în care există inconveniente generate de derularea lucrărilor de execuție.

Menționăm faptul că Primăria comunei Giroc, prin inspectorii de specialitate, a so-
licitat, în permanență, firmelor de execuție să păstreze carosabilul în stare accesibilă
circulației publice”, transmit reprezentanții Primăriei comunei Giroc.

Cum să ne
protejăm împotriva

coronavirusului

Sfaturi privind utilizarea măștilor în
comunitate, în timpul îngrijirii la

domiciliu și în spitale în contextul
situației actuale de circulație a
noului coronavirus (2019-nCoV)
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Urăm tuturor domnișoarelor și doamnelor din Giroc
și Chișoda un sincer La mulți ani! și o primăvară 
frumoasă, cu ocazia zilelor de 1 și 8 Martie. 

Să aveți parte de sănătate, iubire și apreciere din 
partea celor dragi!

Redacția „Dialog cu cetățenii”
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RÂNDUIELI BISERICEŞTI
ÎN ANUL 2020

Zile de post şi posturi de peste an
Miercurile şi vinerile de peste an, în afară de cele cu dezlegare, însemnate cu

harţi
Ajunul Bobotezei (duminică, 5 ianuarie) 
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (sâmbătă, 29 august)
Înălţarea Sfintei Cruci (luni, 14 septembrie)
Postul Sfintelor Paşti (luni, 2 martie - sâmbătă, 18 aprilie)
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (luni, 15 iunie - duminică, 28 iunie) 
Postul Adormirii Maicii Domnului (vineri, 31 iulie - vineri, 14 august) 
Postul Naşterii Domnului (duminică, 15 noiembrie - joi, 24 decembrie)

Zile aliturgice şi zile cu diferite Liturghii
Zile aliturgice (în care nu se săvârşeşte nicio Sfântă Liturghie): vineri înain-

tea Botezului Domnului (3 ianuarie); miercuri şi vineri, în săptămâna Lăsatului
sec de brânză (26 şi 28 februarie); luni şi marţi, în prima săptămână a Postului
Sfintelor Paşti (2 și 3 martie); în Sfânta şi Marea Vineri (17 aprilie).

Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârşeşte de 10 ori pe an: 1 şi 6 ianua-
rie; 8, 15, 22 și 29 martie; 5, 16 și 18 aprilie; 24 decembrie.

Liturghia Darurilor înainte-sfinţite se săvârşeşte în zilele de rând din Postul
Sfintelor Paşti (luni - vineri), începând de miercuri în prima săptămână a Postu-
lui, până în Sfânta şi Marea Miercuri inclusiv, cu excepția praznicului Bunei Ves-
tiri (25 martie).

Liturghia Sfântului Ioan Gură de Aur se săvârşeşte în toate celelalte zile.

Zile în care nu se săvârşesc parastase
În toate duminicile de peste an; la Praznicele Împărăteşti (la Înălțarea Dom-

nului se va săvârși doar pomenirea specială a eroilor); în zilele de rând (luni-vi-
neri) ale Postului Mare (se săvârșește doar Litia mică pentru morți); în zilele
aliturgice; în perioada de la Duminica Floriilor până la Duminica Sfântului Apos-
tol Toma (12 - 26 aprilie); în perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 de-
cembrie - 6 ianuarie).

Zile şi date importante 
Ziua Culturii Naţionale (miercuri, 15 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătoare naţională (vineri, 24 ianuarie)
Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944-1989 în România

(luni, 9 martie)
Ziua Unirii Basarabiei cu România – 1918, sărbătoare națională (vineri, 27

martie)
Ziua Independenţei României - 1877, a Victoriei antinaziste - 1945 şi a Euro-

pei - 1950 (sâmbătă, 9 mai)
10 Mai - Sărbătoare Naţională (duminică, 10 mai)
Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele comuniste (joi, 14 mai)
Ziua Naţională a Familiei (duminică, 17 mai)
Duminica părinţilor şi copiilor (duminică, 7 iunie)
Duminica românilor migranţi (duminică, 16 august)
Începutul anului bisericesc; Ziua rugăciunii pentru mediu (marți, 1 septembrie)
Ziua Bibliei (vineri, 13 noiembrie)

Sărbători bisericeşti naţionale
Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor (joi, 28 mai)
Sf. Apostol Andrei cel întâi chemat, Ocrotitorul României (luni, 30 noiembrie)

Zile şi sărbători legale în care nu se lucrează 
Anul Nou (miercuri, 1, şi joi, 2 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române (vineri, 24 ianuarie)
Sfânta și Marea Vineri (vineri, 17 aprilie)
Prima şi a doua zi de Paşti (duminică, 19, şi luni, 20 aprilie) 
Sărbătoarea internaţională a muncii (vineri, 1 mai)
Ziua Copilului (luni, 1 iunie)
Prima şi a doua zi de Rusalii (duminică, 7 şi luni, 8 iunie)
Adormirea Maicii Domnului (sâmbătă, 15 august)
Sf. Apostol Andrei cel întâi chemat, Ocrotitorul României (luni, 30 noiembrie)
Ziua Naţională a României (marți, 1 decembrie)
Prima şi a doua zi de Crăciun (vineri, 25, şi sâmbătă, 26 decembrie)

Nu se fac nunţi (în anul 2020)
În toate zilele de post şi în posturile de peste an: în toate miercurile şi vinerile;

de luni după Lăsatul secului de carne pentru Postul Sf. Paşti până la Duminica Sf.
Apostol Toma (24 februarie – 26 aprilie); în Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi
Pavel (luni, 15 iunie - duminică, 28 iunie); în Postul Adormirii Maicii Domnului
(vineri, 31 iulie - vineri, 14 august); la Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezăto-
rul (sâmbătă, 29 august); în Postul Naşterii Domnului (duminică, 15 noiembrie -
joi, 24 decembrie); în ajunul şi în zilele Praznicelor Împărăteşti (1 - 2 februarie;
27 – 28 mai; 6 - 8 iunie; 15 august; 13 - 14 septembrie); de la Crăciun până la Bo-
botează (25 decembrie - 6 ianuarie).

NU SE FAC NUNŢI (ÎN ANUL 2021)
În toate zilele de post şi în posturile de peste an: în toate miercurile şi vinerile;

de luni după Lăsatul secului de carne pentru Postul Sf. Paşti până la Duminica Sf.
Apostol Toma (8 martie –  9 mai); în Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel
(marți, 22 iunie – luni, 28 iunie, potrivit hotărârii Sf. Sinod); în Postul Adormirii
Maicii Domnului (duminică, 1 august – sâmbătă, 14 august); la Tăierea Capului
Sfântului Ioan Botezătorul (duminică, 29 august); în Postul Naşterii Domnului
(luni, 15 noiembrie – vineri, 24 decembrie); în ajunul şi în zilele Praznicelor Îm-
părăteşti (1 - 2 februarie; 9 – 10 iunie; 19 - 21 iunie; 15 august; 13 - 14 septem-
brie); în perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie).

Întâmpinarea Domnului este
prăznuită la 40 de zile de la
nașterea lui Hristos, pe 2 fe-
bruarie. Mântuitorul este dus la
Templu de Fecioara Maria și
dreptul Iosif pentru împlinirea
Legii, care prevedea ca orice
întâi născut de parte bărbă-
tească să fie afierosit lui Dum-
nezeu în a 40-a zi de la naștere. 

În acel moment se făcea și
curățirea mamei. În Templu
sunt întâmpinați de dreptul Si-
meon și prorocița Ana. 

Potrivit Tradiției, dreptul Si-
meon a făcut parte din traducă-
torii Pentateuhului din limba
ebraică în greacă. 

În momentul în care a ajuns
la textul „Iată Fecioara va lua în
pântece și va naște fiu”, a înlo-
cuit termenul „fecioara” cu „fe-
meie”. Pentru necredința sa,
Dumnezeu i-a făgăduit că nu o
să moară până nu va vedea pe
Mesia născut din Fecioara
(Luca 2, 25-26).

Simeon, om al rugăciunii, re-
prezintă așteptarea împlinirii
profețiilor. În momentul în care
acesta Îl ia în brațe pe Hristos,
rostește: „Acum slobozește (eli-
berează) pe robul Tău, Stăpâne,
după cuvântul Tău, în pace, că văzură ochii
mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea
feței tuturor popoarelor, lumina spre desco-
perirea neamurilor și slava poporului Tău,
Israel” (Luca 2, 29-32). Simeon cere a fi eli-
berat nu pentru că era plictisit sau obosit, ci
pentru că era împlinit. 

Din cântările specifice acestei sărbători
aflăm că el pleacă spre a vesti și morților că
Fiul lui Dumnezeu S-a întrupat.

Sărbătoarea Întâmpinării Domnului a fost
introdusă la Roma de papa Gelasiu în anul
494. Astfel, a fost înlocuită străvechea săr-
bătoare păgână a Lupercaliilor, de la înce-
putul lui februarie, când aveau loc și
procesiuni în jurul orașului cu făclii aprinse,
în onoarea zeului Pan, supranumit și Luper-
cus, adică ucigătorul lupilor sau ocrotitorul

turmelor împotriva lupilor. 
În Răsărit această sărbătoare s-a introdus

în penultimul an al domniei împăratului Jus-
tin I (526), iar generalizarea ei s-a făcut în
cursul secolului VI, începând din anul 534,
când împăratul Justinian a schimbat data
sărbătorii de la 14 februarie la 2 februarie
(40 de zile socotite de la 25 decembrie, noua
dată a sărbătorii Nașterii Domnului).

Întâmpinarea Domnului sau aducerea Lui
spre închinare a rămas ca pildă și la noi, ca
îndatorire a mamelor de a aduce pruncii la
biserică, la patruzeci de zile după naștere,
pentru molifta de curățirea lor și închinarea
pruncilor la sfintele icoane. 

Mama care a născut vine în biserică și în
numele familiei aduce pe noul născut
ofrandă lui Dumnezeu, închinându-l la altar.

Întâmpinarea Domnului

Sinceritate
În timpul războiului viaţa era tare grea şi

oamenii sufereau de foame. Dar un om
bogat s-a hotărât să-i ajute pe cei sărmani şi
a trimis vorbă în tot târgul că, din ziua ur-
mătoare, el va oferi pâine oricărui copil şi
asta fără niciun ban. A doua zi, încă din zori,
mulţi prichindei se strânseseră în faţa casei
în care locuia omul atât de bun la suflet.
Când acesta a apărut cu nişte coşuri mari,
pline cu pâine, copiii s-au repezit, îmbrân-
cindu-se, lovindu-se, căutând fiecare să
apuce pâine cât mai mare. Fiecare, cum
punea mâna pe câte o pâine, o lua la goană,
bucuros că prinsese o bucată mai mare. Era
acolo o hărmălaie… Dar omul a observat că
undeva, la marginea curţii, aştepta cuminte
o fetiţă. După ce toţi ceilalţi copii şi-au ales
ce pâini au vrut şi au plecat cu ele, fetiţa s-a
apropiat şi ea de primul coş şi s-a uitat în el.
Dar acolo nu mai rămăsese nimic. A căutat
şi în cel de-al doilea coş, dar şi acesta era
gol. Spre bucuria ei, pe fundul celui de-al
treilea coş a găsit o pâinică mică, mică, pe
care niciun copil nu o băgase în seamă. Fe-
tiţa a luat-o, a mulţumit frumos pentru pâine
şi a plecat spre casă. Toată ziua a stat omul
şi s-a gândit la cum se purtase acea fată şi, ca
urmare, a dat poruncă la bucătărie să fie
coaptă o pâine mică, dar în care să fie puşi
10 galbeni. Apoi, dis de dimineaţă, a aşezat
pâinica deasupra celorlalte pâini şi a ieşit ia-
răşi cu toate coşurile în curte, unde copiii
deja se strânseseră şi aşteptau nerăbdători.
Din nou s-au repezit şi s-au luat la harţă. La
sfârşit, fetiţa noastră, care aşteptase cuminte,
ca şi în ziua precedentă, s-a ales tot cu pâi-

nea cea mai mică, singura rămasă. Şi de
această dată, i-a mulţumit frumos omului şi
s-a grăbit spre casă, unde mama ei o aştepta.
Când s-au aşezat la masă şi femeia a rupt
pâinea, ce să vezi?!, galbenii s-au răsturnat
pe masă din aluatul proaspăt.

– Vai, s-a speriat mama, ce să fie cu aceşti
bani? Dacă banii au ajuns din greşeală în
pâinea adusă de tine? Poate i-au căzut bru-
tarului, în timp ce frământa aluatul. Ia-i şi
du-i imediat înapoi!

S-a întors fetiţa la casa omului şi i-a dat
acestuia toţi banii; spunându-i cum mama ei
i-a găsit în pâinica primită. Privind-o cu
drag, omul i-a răspuns:

– Banii aceia nu au ajuns întâmplător
acolo. După ce am văzut ieri cum ai avut
răbdare şi cum te-ai mulţumit chiar şi cu mai
puţin, am hotărât să te răsplătesc. Astăzi, am
văzut şi cât eşti de cinstită, fiindcă ai fi putut
păstra totul, dar tu mi-ai adus banii înapoi.
Drept răsplată, în fiecare dimineaţă când vei
veni să iei şi tu o pâinică, vei primi şi câte
zece galbeni.

Doamne, ce bucuroasă a fost fetiţa! Nu
ştia cum să-i mulţumească omului pentru
atâta bunătate. S-a dus în fugă la mama ei şi
i-a dat bănuţii, după care i-a povestit totul,
iar mama a povăţuit-o şi de această dată, iar
fata i-a urmat sfatul. Aşa se face că, de
atunci, în fiecare dimineaţă, când primea
galbenii, fata se ducea în mijlocul celorlalţi
copii şi împărţea cu ei toţi bănuţii. Ştia că şi
ceilalţi au nevoie de milostenie la fel de mult
ca şi ea.

„Sărăcia sau bogăţia nu pot învinge
DRAGOSTEA, dar DRAGOSTEA poate
învinge şi sărăcia şi bogăţia” (Sfântul Ioan
Gură de Aur)
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30 martie - 10 aprilie 2020 – Curăţenia de primăvară (colecta-
rea crengilor, a lăstarilor de vie, rezultate din cosmetizare, legate în
snopi);

4 aprilie 2020 – Campania de colectare a deşeurilor de echipa-
mente electrice şi electronice;

4 aprilie 2020 – Acţiunea de curăţenie în comuna Giroc pe dome-
niul public;

10 octombrie 2020 – Campania de colectare a deşeurilor de echi-
pamente electrice şi electronice;

10 octombrie 2020 –  Acţiunea de curăţenie în comuna Giroc pe
domeniul public;

9 noiembrie-27 noiembrie 2020 – Curăţenia de toamnă (colec-
tarea crengilor, a lăstarilor de vie, rezultate din cosmetizare, legate
în snopi).

PLAN DE ACŢIUNI DE MEDIU PE ANUL 2020

Actul de identitate, 
dreptul şi responsabilitatea

fiecărui cetăţean
În baza dispozi-

ţiilor Ordonanţei de
Urgenţă a Guvernu-
lui nr. 97/2005 
privind evidenţa,
do miciliul, reşe-
dinţa şi actele de
identitate ale cetăţe-
nilor români, cu 
modificările şi com-
 pletările ulterioare,
cetăţenii au obliga-
ţia să se legitimeze
pe teritoriul Româ-
niei cu un act de identitate. Actul de identitate este documentul care
se eliberează cetăţeanului român pentru a-și dovedi identitatea, cetă-
ţenia şi domiciliul. În cazul expirării termenului de valabilitate a ac-
tului de identitate, cetăţenii comunei Giroc se pot prezenta la Serviciul
Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor Giroc cu cel
mult 180 de zile înainte, dar nu mai puţin de 15 zile, pentru a solicita
punerea în legalitate cu un act de identitate.

În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani sau de la pro-
ducerea uneia dintre situaţiile mai jos enumerate, cetăţe nii sunt obligaţi
să solicite eliberarea unui act de identitate:

• dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului, prenumele
părinţilor, data sau locul naşterii;

• în cazul schimbării domiciliului;
• în cazul atribuirii unui nou CNP;
• în cazul deteriorării Actului de Identitate;
• în cazul pierderii, furtului sau distrugerii Actului de Iden titate;
• când fotografia din Cartea de Identitate nu mai corespunde cu fi-

zionomia titularului;
• în cazul anulării;
• pentru preschimbarea buletinelor de identitate.
Precizăm faptul că nerespectarea dispoziţiilor legale constituie

contravenţie şi se sancţionează, după caz, cu amenzi cuprinse între
40 şi 80 de lei.

Şef SPCLEP Giroc, Laura JEFLEA

În atenția proprietarilor
de terenuri

Având în vedere Ordonanţa de urgenţă nr. 195/2005 privind pro-
tecţia mediului, vă aducem la cunoştinţă că potrivit art. 94, alin. (1), lit.
r), obligativitatea persoanelor fizice şi juridice este de a asigura luarea
măsurilor de salubrizare a terenurilor neocupate productiv sau func-
ţional, în special a celor situate de-a lungul căilor de comunicaţie ru-
tiere, feroviare şi de navigaţie.

Vă facem cunoscut că reprezentanţii Compartimentului Protecţia
Mediului, împreună cu poliţiştii locali din cadrul Serviciului Poliţiei
Locale Giroc, au în atenție terenurile nesalubrizate aflate pe raza co-
munei Giroc, efectuând verificări pe linia depistării de locații neîngri-
jite, neigienizate și neîmprejmuite.

Activitățile de verificare și control se vor derula zilnic, iar ca mă-
sură preventivă recomandăm tuturor persoanelor fizice/juridice să
adopte măsurile necesare privind menținerea stării de curățenie și pro-
tejarea mediului, pentru a nu se ajunge în situații critice, prin depozi-
tări necontrolate de deşeuri de orice fel. 

Compartimentul de mediu, 
insp. Petronela-Silvana FLOREA

insp. Adelina-Ionela SÎRBU

1) Deșeurile reziduale se colectează în
pubele de culoare verde/gri/negru și sunt de
tip:

- resturi de carne și pește, gătite sau proas-
pete;

- resturi de produse lactate (lapte, smân-
tână, brânză, iaurt, unt, frișcă);

- ouă întregi;
- grăsimi animale și uleiuri vegetale (în

cazul în care nu se colectează separat);
- excremente ale animalelor de companie;
- scutece/tampoane;
- cenușa de la sobe (dacă se ard și căr-

buni);
- resturi vegetale din curte tratate cu pes-

ticide;
- lemn tratat sau vopsit;
- conținutul sacului de la aspirator;

- mucuri de țigări;
- veselă din porțelan/sticlă spartă, geamuri

sparte;
- resturi de fructe și legume proaspete sau

gătite;
- resturi de pâine și cereale;
- zaț de la cafea/resturi de ceai;
- păr și blană;
- haine vechi din fibre naturale (lână,

bumbac, mătase) mărunțite;
- coji de ouă;
- coji de nucă;
- cenușa de la sobe (când se arde numai

lemn);
- rumeguș, fân și paie;
- resturi vegetale din curte (frunze, crengi

și nuiele mărunțite, flori);
- plante de casă;
- ziare, hârtie, carton mărunțite, umede și

murdare;
- textile și pantofi.
2) Deșeurile reciclabile se colectează în

pubele de culoare albastră/galbenă în mediul
urban, respectiv în saci de culoare galbenă
în mediul rural și sunt de tip:

- hârtie și carton curate și mărunțite;
- plastic, metal și lemn;
- polistiren provenit de la ambalaje;
- folie (de la ambalaje).
Deșeurile reciclabile din material de tip

sticlă albă/colorată se colectează în contai-
nere tip clopot de culoare albă/verde, nefi-
ind permis amestecul sticlei cu deșeuri din
materiale de tip porțelan/ceramică.

3) Deșeurile voluminoase sunt:
- mobilier, covoare;
- obiecte mari de folosință îndelungată al-

tele decât deșeurile din echipamente elec-
trice și electronice, precum:

- calorifere fontă, calorifere aluminiu, uși,
tocuri de uși, geamuri, tocuri de geamuri și
sticlă de geam;

- comode;
- mese de cafea, de toaletă, decorative,

mese de scris pentru copii;
- rafturi, etajere, etajere metalice;
- canapele, paturi;
- dulapuri, birouri;
- scaune, banchete;
- oale;
- ceasuri;
- perdele, draperii;
- dulapuri de baie, suporturi prosoape;
- lustre, tablouri;
- obiecte sanitare, căzi, robineți, cabine de

duș;
- suporturi, baterii;
- chiuvete, bideuri, vase de toaletă, la-

voare, rezervoare de apă pentru vase de toa-
letă;

- carpete, preșuri.
Obiectele mari de folosință îndelungată,

altele decât deșeurile din echipamente elec-
trice și electronice, precum calorifere fontă,
calorifere aluminiu, uși, tocuri de uși, gea-
muri, tocuri de geamuri și sticlă de geam,
vor fi colectate doar în cadrul campaniilor
de colectare deșeuri voluminoase din anul
2019, iar începând cu anul 2020 acestea nu
vor mai fi colectate, deoarece aceste deșeuri
fac parte din categoria deșeurilor din
construcții și demolări.

4) Deșeurile periculoase sunt:
- ambalaje care conțin reziduuri de

substanțe periculoase sau sunt contaminate
cu substanțe periculoase;

- ambalaje metalice care conțin o matrică
poroasă solidă formată din materiale pericu-
loase, inclusiv containerele goale pentru sto-
carea sub presiune;

- absorbanți, materiale filtrante (inclusiv
filtre de ulei nespecificate în altă parte);

- materiale de lustruire și îmbrăcăminte de
protecție contaminate cu substanțe pericu-
loase, vopsele, cerneluri, adezivi și rășini cu
conținut de substanțe periculoase;

- baterii și acumulatori cu plumb, mercur,
Ni-Cd, alcaline sau baterii și acumulatori ne-
sortate conținând aceste baterii;

- solvenți, acizi, alcalini, uleiuri și grăsimi,
altele decât cele comestibile;

- detergenți cu conținut de substanțe peri-
culoase;

- butelii de gaz sub presiune (inclusiv ha-
loni) cu conținut de substanțe periculoase;

- deșeuri din lemn cu conținut de
substanțe periculoase;

- pesticide;
- deșeuri din vopsele și lacuri cu conținut

de solvenți organici sau alte substanțe peri-
culoase.

Deșeurile voluminoase și periculoase se
colectează în containerele special puse la
dispoziție în cadrul campaniilor de colectare
a deșeurilor volu minoase și periculoase din
timpul anului.

Lista deșeurilor reciclabile, reziduale,
voluminoase, periculoase
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Consiliul Local Giroc a aprobat im-
pozitele și taxele locale pentru anul în
curs.

Calculul  impozitului pe clădirile rezidenţiale
aflate în proprietatea persoanelor fizice se face
astfel:

(1) Pentru clădirile rezidenţiale şi clădirile-
anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice,
impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea
unei cote de 0,1%, asupra valorii impozabile a
clădirii.

(2) Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată
în lei, se determină prin înmulţirea suprafeţei
construite desfăşurate a acesteia, exprimată în
metri pătraţi, cu valoarea impozabilă corespun-
zătoare, exprimată în lei/mp.

Exemple:
A. Clădire cu cadre din beton armat sau cu

pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice
alte materiale rezultate în urma unui tratament
termic și/sau chimic:

a) cu instalații de apă, canalizare, electrice și
încălzire (condiții cumulative) - 1.060,02;

a.1) fără instalații de apă, canalizare, electrice
sau încălzire - 636,01.

B. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din
piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălă-
tuci sau din orice alte materiale nesupuse unui
tratament termic și/sau chimic:

b) cu instalații de apă, canalizare, electrice și
încălzire (condiții cumulative) - 318;

b.1) fără instalații de apă, canalizare, electrice
sau încălzire - 212.

C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat
sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din
orice alte materiale rezultate în urma unui tra-
tament termic și/sau chimic:

c) cu instalații de apă, canalizare, electrice și
încălzire (condiții cumulative) - 212;

c.1) fără instalații de apă, canalizare, electrice
sau încălzire - 185,51.

D. Clădire-anexă cu pereții exteriori din
lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă,
din vălătuci sau din orice alte materiale nesu-
puse unui tratament termic și/sau chimic:

d) cu instalații de apă, canalizare, electrice și
încălzire (condiții cumulative) - 132,51;

d.1) fără instalații de apă, canalizare, electrice
sau încălzire -79,51.

E. În cazul contribuabilului care deține la
aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, de-
misol și/sau la mansardă, utilizate ca locuință,
în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute la
li. A-D:

e) cu instalații de apă, canalizare, electrice și

încălzire (condiții cumulative) - 75% din suma
care s-ar aplica clădirii;

e.1) fără instalații de apă, canalizare, electrice
sau încălzire - 75% din suma care s-ar aplica
clădirii.

F. În cazul contribuabilului care deține la
aceeași adresă încăperi amplasate la subsol, la
demisol și/sau la mansardă, utilizate în alte sco-
puri decât cel de locuință, în oricare dintre ti-
purile de clădiri prevăzute la lit. A-D:

f) cu instalații de apă, canalizare, electrice și
încălzire (condiții cumulative) - 50% din suma
care s-ar aplica clădirii;

f.1) fără instalații de apă, canalizare, electrice
sau încălzire - 50% din suma care s-ar aplica
clădirii.

ART. 458

Calculul impozitului pe clădirile nereziden-
ţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice:

(1) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în
proprietatea persoanelor fizice, impozitul pe
clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de
0,5% asupra valorii care poate fi:

a) valoarea rezultată dintr-un raport de eva-
luare întocmit de un evaluator autorizat în ulti-
mii 5 ani anteriori anului de referinţă;

b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii,
în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani
anteriori anului de referinţă;

c) valoarea clădirilor care rezultă din actul
prin care se transferă dreptul de proprietate, în
cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani ante-
riori anului de referinţă.

(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în
proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru
activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clă-
diri se calculează prin aplicarea unei cote de
0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.

(4) În cazul în care valoarea clădirii nu poate
fi calculată conform prevederilor alin. (1), im-
pozitul se calculează prin aplicarea cotei de 2%
asupra valorii impozabile determinate conform
art. 457.

ART. 460

Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţi-
nute de persoanele juridice

(1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în pro-
prietatea sau deţinute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin apli-
carea unei cote de 0,2% asupra valorii impoza-
bile a clădirii.

(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în
proprietatea sau deţinute de persoanele juridice,
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin apli-
carea unei cote de 1,3%, asupra valorii impoza-
bile a clădirii.

(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în
proprietatea sau deţinute de persoanele juridice,
utilizate pentru activităţi din domeniul agricol,
impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin apli-
carea unei cote de 0,4% asupra valorii impoza-
bile a clădirii.

(8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a
actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ulti-
mii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota im-
pozitului/taxei pe clădiri este 5%.

ART. 462

Plata impozitului/taxei
(1) Impozitul pe clădiri se plăteşte anual, în

două rate egale, până la datele de 31 martie şi 30
septembrie, inclusiv.

(2) Pentru plata cu anticipaţie a impozitului
pe clădiri, datorat pentru întregul an de către
contribuabili, până la data de 31 martie a anului
respectiv, se acordă o bonificaţie de 10%.

Impozitele și taxele locale pentru anul 2020
Cum se calculează impozitul pe clădirile

rezidențiale și nerezidențiale
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Cum să ne protejăm împotriva
coronavirusului

Sfaturi generale
Purtarea măștii este una dintre măsurile de prevenire și li-

mitare pentru răspândirea anumitor boli respiratorii, inclu-
siv cea determinată de noul coronavirus. Cu toate acestea,
doar utilizarea unei măști nu este suficientă pentru a asigura
un nivel adecvat de protecție și ar trebui adoptate și alte mă-
suri la fel de relevante. Folosirea măștii trebuie combinată
cu igiena adecvată a mâinilor și cu alte măsuri de prevenire
și control a transmiterii noului coronavirus de la om la om.
Purtarea măștii, atunci când nu este indicată, poate provoca
costuri inutile, încărcarea achizițiilor și poate crea un fals
sentiment de securitate care poate duce la neglijarea altor
măsuri esențiale, cum ar fi practicile de igienă a mâinilor.
Mai mult decât atât, utilizarea incorectă a unei măști poate
afecta eficacitatea acesteia în reducerea riscului de transmi-
tere.

În comunitate
Persoanele fără simptome respiratorii ar trebui:
- să evite aglomerațiile și să evite frecventarea spațiilor

închise aglomerate (de ex. supermarketuri, mall-uri);
- să mențină o distanță de cel puțin 1 metru față de orice

persoană cu simptome respiratorii (de ex. tuse, strănut);
- să-și spele frecvent mâinile, folosind apă și săpun atunci

când mâinile sunt vizibil murdare sau antiseptic pe bază de
alcool dacă mâinile nu sunt vizibil murdare;

- să utilizeze tehnica de a tuși sau a strănuta în interiorul

cotului flectat sau să-și acoperă nasul și gura în timpul tusei
și strănutului cu un șervetel de unică folosință, urmată de
aruncarea acestuia după utilizare și spălarea IMEDIATĂ a
mainilor cu apă și săpun;

- să se abțină de la atingerea gurii, nasului și ochilor;
- să respecte regulile privind modul de purtare, îndepăr-

tare și eliminare a măștilor asociate cu o igienă corectă a
mâinilor după îndepărtare.

Persoanele cu simptome respiratorii trebuie să respecte
indicațiile de mai sus și următoarele:

- să poarte o mască dacă prezintă febră, tuse și respirație
dificilă și să solicite consult medical la medicul de familie,
cât mai curând posibil;

- să urmeze sfaturile de mai jos cu privire la gestionarea
adecvată a măștilor.

Reguli de utilizare a măștilor
Utilizarea și eliminarea corespunzătoare a măștii repre-

zintă una din măsurile eficiente pentru a limita transmiterea
noului coronavirus.

Tipuri de măști:
În acest sens trebuie respectați următorii pași:
- în timpul utilizării, trebuie să evitați atingerea măștii;
- să îndepărtați masca folosind tehnica adecvată (nu

atingeți partea din față, ci îndepărtați snururile din spate),
acțiune urmată de spălarea IMEDIATĂ a mâinilor cu apă
și săpun;

- să nu reutilizați măștile de unică folosință.
Măștile cu pânză (de ex. bumbac sau tifon) nu sunt reco-

mandate în nicio situație.
În spitale
Persoanele cu simptome respiratorii trebuie:
- să poarte mască în timp ce se află în zonele de așteptare/

triaj sau în timpul transportului în spital;
- să poarte mască atunci când stau în zonele de așteptare

dedicate cazurilor suspectate sau confirmate;
Atunci când sunt izolate în încăperi individuale, în lipsa

altor persoane, acestea pot să nu poarte mască, dar trebuie
să-și acopere gura și nasul cu șervețele de unică folosință
atunci când tușesc sau strânută, pe care le aruncă IMEDIAT
după utilizare și se spală pe mâini cu apă și săpun.

Personalul medical trebuie:
- să poarte mască atunci când intră într-o cameră în care

sunt internați pacienții suspectați sau confirmați cu infecție
cu noul coronavirus (2019-nCoV) și în orice situație în care
îngrijesc un pacient suspect sau confirmat;

- să utilizeze o mască de protecție respiratorie ( N95 cer-
tificat NIOSH, EU FFP2 sau echivalent), atunci când efec-
tuează proceduri ce pot genera aerosoli (de ex. intubația
traheală, ventilație noninvazivă, traheotomie, resuscitare
cardiopulmonară, ventilație manuală înainte de intubație și
bronhoscopie).

Sfaturi privind utilizarea măștilor în comunitate, în timpul 
îngrijirii la domiciliu și în spitale în contextul situației actuale

de circulație a noului coronavirus (2019-nCoV)

CORONAVIRUS - 
10 reguli de urmat

• Spală-te des pe mâini.

• Evitați contactul cu oamenii care suferă de infecții
respiratorii acute.

• Nu vă atingeți ochii, nasul și gura dacă nu aveți
mâinile igienizate.

• Acoperiți-vă nasul și gura când strănutați sau
tușiți.

• Nu luați medicamente, antivirale sau antibiotice
fără prescripția medicului.

• Curățați suprafețele cu dezinfectanți pe bază de
clor sau alcool.

• Folosiți masca de protecție numai dacă suspectați
că sunteți răcit sau sunteți în apropierea oamenilor
bolnavi.

• Pachetele și produsele fabricate/primite din
China nu sunt periculoase.

• Animalele de companie nu răspândesc acest nou
tip de virus.

• Apelați la 112 dacă aveți febră sau tuse și ați călă-
torit în țări cu cazuri con4rmate de persoane infec-
tate cu coronavirus. Speci4cați acest lucru
dispecerului.

Cum folosim masca de protecție
1. Înainte de a pune o mască,

spălați-vă pe mâini cu săpun și
apă sau folosiți gel antibacterian
pe bază de alcool.

2. Acoperiți-vă gura și nasul
cu masca și asigurați-vă că nu
există decalaje între față și
mască.

3. Evitați să atingeți masca pe
timpul folosirii. Dacă faceți
acest lucru, spălați-vă mâinile
înainte cu apă și săpun sau gel
antibacterian pe bază de alcool.

4. Înlocuiți masca cu una nouă dacă aceasta se umezește și nu reutilizați măștile de unică
folosință.

5. Pentru a scoate masca NU atingeți partea din față a acesteia; o puteți da jos din spate.
Aruncați imediat masca la coșul de gunoi și spălați-vă pe mâini cu apă și săpun sau cu gel
antibacterian pe bază de alcool.

Întrebări și răspunsuri
Pot lua virusul de la animalul meu de companie?
Nu. În prezent nu există dovezi care să con4rme faptul că animalele de companie, cum ar

4 pisicile sau câinii, pot transmite acest virus oamenilor.

Se poate transmite 2019-nCoV de la om la om?
Da. 2019-nCoV provoacă boli respiratorii și poate 4 transmis de la o persoană la alta, de

obicei după un contact strâns cu o persoană infectată.

Cine poate contacta acest tip de virus?
Persoanele care trăiesc sau călătoresc într-o zonă în care circulă virusul 2019-nCoV pot

prezenta risc de infecție.
Asistenții medicali care îngrijesc persoanele bolnave prezintă un risc mai mare și trebuie

să se protejeze apelând la proceduri adecvate de prevenire și control al infecțiilor.
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In memoriam

Doliu în Școala gimnazială „Iosif Ciorogariu” din
Chișoda și în întreaga comunitate giroceană, după trecerea
la cele veșnice a doamnei învățătoare Tatiana Loredana
Mioc. Iubită și apreciată, doamna elevilor de clasa a III-a
A s-a stins neașteptat, la numai 35 de ani. 

„Vine momentul când, ca om, ai impresia ca nu ai făcut
su,cient, că nu ai știut sa trăiești su,cient, că zilele ți-au
fost numărate și că de acum încolo va , doar o noapte pre-
lungită, cât o eternitate...

Și vine momentul când Dumnezeu ia la El oamenii care
îi sunt dragi, poate considerând că i-a lăsat pe Pământ su-
,cient cât să împartă bunătate, lecții de viață, zâmbete...

Iar în su-etul blând al TATIANEI, Dumnezeu, din iu-
bire, a oferit fără restricții bucuria de a , dascăl și de a-i
învăța pe alții, de a-i face să zâmbească... Tatiana a avut
șansa de a picura în inimioara ,ecărui elev... viață... Viață
din viața ei... lăsând acum un mare întuneric în su-etul
nostru, al tuturor!

Rămas bun, su-et minunat!”, au transmis reprezentanții
Liceului Teoretic „David Voniga” din Giroc.

PPRROOGGRRAAMMUULL DDEE LLUUCCRRUU AALL CCAASSIIEERRIIEEII
PPRRIIMMĂĂRRIIEEII CCOOMMUUNNEEII GGIIRROOCC,, 

ÎÎNN LLOOCCAALLIITTAATTEEAA CCHHIIȘȘOODDAA
În fiecare zi de miercuri, între orele 09.00 – 15.30, se

încasează impozite în localitatea Chișoda, în sediul Casieriei
de apă-canal.

Vineri 31 ianuarie, în prezența și cu binecuvântarea
ÎPSS Ioan, mitropolitul Banatului, și a primarului co-
munei Giroc, domnul dr. Iosif-Ionel Toma, Fundația
Speranță pentru Voi Timișoara și Asociația Femeilor An-
treprenor din România (AFAR) au inaugurat oficial
șantierul Centrului rezidențial pentru persoanele vâr-
stnice „Fecioara Maria” din Giroc.

Terenul este situat în Giroc – vis-a-vis cu Abația Ca-
tolică.

Cu acest prilej, edilul Iosif-Ionel Toma a declarat:
„Iată că azi s-a pus piatra de temelie a acestui important
proiect, inițiat de doamna Grapini, împreună cu parte-
nerele ei. Este o acțiune extraordinară pe care o așteptăm
în practică de mai mulți ani, dar din cauza birocrației s-
a tergiversat.

Va fi un cămin care va asigura un adăpost sigur și mo-
dern pentru mai mulți seniori care vor dori să fie cazați
aici și care vor avea toate condițiile și facilitățile mo-
derne. Aici își vor găsit un loc unde să își trăiască anii
senectuții cu bani puțini”.

Fundația „Speranța pentru Voi” din Timișoara, cu
sprijinul extraordinar al AFAR, va gestiona acest pro-
iect.

„Mulțumesc Primăriei Giroc, domnului primar și
domnului viceprimar din Giroc, consilierului local
Adrian Urșică, cel care ne-a donat terenul, ÎPSS Ioan,
Mitropolitul Banatului, și tuturor celor care au susținut
acest proiect! Vă îndemn pe cei care doriți să sprijiniți

proiectul să o faceți. Mai întâi suntem oameni, indife-
rent de statut social”, a spus doamna Maria Grapini,
președinta Fundația „Speranța pentru Voi”. Domnia sa
speră în ajutorul bănățenilor care vor dirija 2% din im-
pozitul pe venit sau 3,5% din impozitul pe profit pentru

o cauză nobilă: finalizarea Centrului rezidențial pentru
persoanele vârstnice „Fecioara Maria” din Giroc.

Cu acest prilej, ÎPSS Ioan, împreună cu un sobor de
preoți, a oficiat o slujbă de sfințire a șantierului.

Articol preluat de pe www.ziuadevest.ro

Cu binecuvântarea ÎPSS Ioan
La Giroc s-a pus piatra de temelie a 

căminului pentru persoanele vârstnice

Proiectul calendarului 
de înscriere în clasa 

pregătitoare 2020
Ministerul Educației a publicat

proiectul calendarului de înscriere
în clasa pregătitoare pentru anul
școlar 2020-2021. Pe 24 februarie,
școlile și inspectoratele școlare
trebuie să afișeze circumscripțiile
școlare și numărul de clase pregă-
titoare alocate. Tot pe 24 februarie
va fi afișat programul de evaluare
a dezvoltării psihosomatice a co-
piilor. Înscrierile în clasa pregăti-
toare încep anul acesta 4 martie,
potrivit proiectului pus în dezba-
tere publică.

Proiectul calendarului de în-
scrieri în clasa pregătitoare pre-
vede că în perioada 4 martie – 23
martie părinții trebuie să comple-
teze, online sau la școala pe care o doresc pentru copii, cererile-tip de înscriere. Validarea
cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor, zilnic,
în intervalul orar 8-18 (luni-vineri).

Listele cu copiii înscriși în clasa pregătitoare vor fi afișate, la școli, pe 1 aprilie 2020,
când se încheie și prima etapă de înscriere în învățământul primar în anul școlar 2020-2021.

Mai multe detalii la https://www.edupedu.ro/ultima-ora-proiectul-calendarului-de-in-
scriere-in-clasa-pregatitoare-2020-publicat-de-minister-inscrierile-in-clasa-pregatitoare-vor-
incepe-in-4-martie
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Semnalul de “ALARMĂ AERIANĂ” are 15 sunete a
4 secunde fiecare, cu pauză de 4 secunde între ele.
Pentru sirenele cu aer comprimat semnalul se
compune din 15 sunete a 2 secunde fiecare, cu
pauză de 2 secunde între ele. Semnalul de

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

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

“ÎNCETAREA ALARMEI” are sunet continuu, de
aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute. Pentru
sirenele cu aer comprimat, semnalul se compune
dintr-un sunet continuu, de aceeaşi intensitate, cu
durata de 1 minut.

Telefoane utile locuitorilor din Comuna Giroc:
Primărie - 0256 395648; Poliţia Comunală - 0732 600450; Poliţia Locală - 0733 666467; Pompieri - 0732 600432; Deranjamente RENEL - 0256 929;

Deranjamente Apă-Canal: 0752 192848; Stare civilă: 0256 486029; SPCLEP Giroc - 0256 486027; Pentru decese - 0753 313839
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68 Colectivul de redacţie:
Iosif Ionel TOMA - director fondator

Petru Vasile TOMOIAGĂ - redactor-şef;
Simona IVUŢ - secretar general de redacţie; 

Mircea STURZA - cultură; 
Lavinia DAVID - administraţie;  Petronela-Silvana FLOREA,

Adelina-Ionela SÎRBU - protecția mediului; Ana-Maria 
Rotariu - juridic;Alina BENEA - social; Maria HANEȘ -
agricol; Laura JEFLEA - SPCLEP; Anton BORBELY -

tehnoredactare computerizată.
Adresa: Giroc, str. Semenic nr. 54, Timiş

Tel: 0256 395648; Fax: 0256 395798
e-mail: ziargiroc@yahoo.com

Nu pierdeţi nici un număr al ziarului nostru.
Citiţi-l constant pentru a fi corect informaţi!
A fi corect informat înseamnă a fi puternic!

Tiparul executat la 
Imprimeria Mirton Timișoara

Programul 
casieriei 

serviciului
apă-canal:

luni-vineri, 
orele 08:00-18:00

În intervalul 27-03 (din
data de 27 a lunii până în
data de 03 a lunii urmă-
toare) și intervalul 14-16
al fiecărei luni casieria

este deschisă și sâmbătă
între orele 9:00 – 13:00.

Telefon 
deranjamente

NON-STOP
0800800138 (TELVERDE)

sau 0752192848

Telefon telecitire

0800800136 (TELVERDE)
orele 08.00-16.00

între 20-31 ale fiecărei luni

Telefon casierie

0256395978
orar 08.00-18.00

SC Giroceana SRL
CENTRUL DE PERMANENȚĂ CHIȘODA

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50, Chișoda
Telefon: 0765.778.162

Program
Luni-vineri: 20-08; 

sâmbătă, duminică și sărbătorile legale: 
permanent

CABINET MEDICAL DR. TOMA VIANA

Adresa: str. Trandafirilor nr. 24, Giroc
Telefon: 0744.892.427

Fax: 0356.437.661
Program

Luni: 10-14 (cabinet); 9-10 (teren)
Marți: 9-12 (cabinet); 8-9 (teren)

Miercuri: 10-14 (cabinet); 9-10 (teren)
Joi: 14-16 (cabinet); 16-17 (teren)
Vineri: 9-12 (cabinet); 8-9 (teren)

CABINET MEDICAL DR. TOMA VIANA

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50, Chișoda
Telefon: 0744.892.427

Fax: 0256.412.289
Program

Luni: 14-16 (cabinet); 16-17 (teren)
Marți: 12-15 (cabinet); 15-16 (teren)

Miercuri: 14-16 (cabinet); 16-17 (teren)
Joi: 10-14 (cabinet); 0-10 (teren)

Vineri: 12-15 (cabinet); 15-16 (teren)

CABINET MEDICAL 
DR. BARBONI LUCIA

Adresa: str. Trandafirilor nr. 24, Giroc
Telefon: 0721.883.646

Fax: 0356.437.661
Program

Luni: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)
Marți: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)

Miercuri: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)
Joi: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)

Vineri: 11-16 (cabinet); 9-11 (teren)

CABINET STOMATOLOGIC 
DR. MUNTEAN COSMINA

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50 Chișoda
Telefon: 0723.028.597

Program
Luni, joi: 14-20 (cabinet)

Marți, vineri: 9-14:30 (cabinet)

CABINET STOMATOLOGIC 
DR. OLARIU CODRUȚA

Adresa: str. Trandafirilor nr. 24, Giroc
Telefon: 0721.742.950

Program
Luni: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)
Marți: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)

Miercuri: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)
Joi: 15-20 (cabinet); 13-15 (laborator)

Vineri: 10-15 (cabinet); 9-10 (laborator)
CABINET STOMATOLOGIC 

SR. ION LIVIU

Adresa: str. Izvor nr. 18, loc. Chisoda
Telefon: 0744.702.573

Program
Luni: 15-21 (cabinet)
Marți: 8-15 (cabinet)

Miercuri: 15-21 (cabinet)
Joi: 8-15 (cabinet)

Vineri: 15-21 (cabinet)
Sâmbătă: 9-13 (cabinet)

CABINET STOMATOLOGIC 
HANIGOVSKI

Adresa: str. Bucegi nr. 57, Chișoda
Telefon: 0744.391.958

Fax: 0356.107.337
Program

Luni-vineri: 19-21 (cabinet)
FARMACIA RAL-BIANCA

Adresa: str. Nicolae Firu nr. 70, Chișoda
Program

Luni-vineri: 9:30-18:30
Sâmbătă: 10-14

FARMACIA GIULIET FARM
Adresa: str. Nicolae Firu nr. 50, Chișoda

Telefon: 0769.005294
Program

Luni-vineri: 8-20
Sâmbătă: 9-15

FARMACIA ACONITUM
Adresa: str. Trandafirilor nr. 29, Giroc

Telefon: 0256.395.853
Program

Luni-vineri: 9-20
Sâmbătă: 9-14

FARMACIA MELAGRAMA
Adresa: str. Muncitorilor, nr. 56, Giroc

Telefon: 0722.559.728
Fax: 0356.112.808

Program
Luni-vineri: 9-20

Sâmbătă: 9-16
Farmacia NATURALIA SHOP SRL
Adresa: Str Trandafirilor nr 35, Giroc

Telefon: 0728-117 333; 0724-908 662;
0356-003 667

Program
Luni-vineri: 8:30-19

Sâmbătă: 9-13
Farmacia CITY FARMA

Adresa: Calea Timișoarei nr. 58
Telefon: 0769-005.294, 0256-395.576

Program
Luni-vineri: 8-20

Sâmbătă: 9-15
CABINET DE CONSULTAȚII OFTALMOLOGICE 

OPTICA MALVINA 3MW SRL
Program

Luni-vineri: 10-18

Serviciul iluminat public
Serviciul de iluminat public se ocupă cu gestionarea, adminis-

trarea și asigurarea sistemului de iluminare artificială a
localităților Giroc și Chișoda pe timp de noapte.

Pentru orice sesizări cu privire la becurile din sistemul public
care nu funcționează, vă rugăm să apelați numerele de telefon: 

0752 192 848 sau 0800800138 (TELVERDE).

Cabinete medicale și farmacii

Cabinete veterinare
CABINET VETERINAR 

DR. VÎRTOSU DAN
Adresa: str. Nicolae Firu nr. 58, Chișoda

Telefon: 0724.375.122
Fax: 0256.395.712

Program
Luni-vineri: 10-18 (cabinet)

Trageri în Poligonul
Chișoda

În zilele de 4, 5, 6, 13, 19, 20, 26 și 27 februarie, în Poligonul de
tragere Chișoda, se execută trageri ziua și noaptea cu întreg ar-
mamentul de infanterie, armamentul de pe TAB, iar în sectorul
de grenade se aruncă grenade de mână de război. Unitățile eco-
nomice, societățile comerciale agricole și alte organizații sau persoane
particulare NU AU VOIE, să intre în zona periculoasă și de siguranță
a poligonului (ZONA RESTRICȚIONATĂ MILITAR) cu animale,
turme de oi, cirezi de vaci (animale izolate), tractoare, utilaje agricole,
combine, autoturisme proprietate personală, motociclete, biciclete,
căruțe sau pe jos.

Viceprimar, ing. Ilie GÂLCĂ
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Alessia-Silvia Juravle
4 ani și 2 luni, Giroc

Casian-George Țăran
4 ani și 9 luni, Giroc

David-Andrei Murgan
4 ani și 6 luni, Giroc

Elisa Ilie
3 ani și 10 luni, Giroc

Sportivi din cadrul secției de atletism a Clubului Spor-
tiv Giroc-Chișoda, conduși de antrenorii Oana și Sorin
Staicu, au participat la Campionatul național de sală pen-

tru copii 1și 2 care s-a desfășurat la București în perioada
8-9 februarie.

A fost primul concurs de acest nivel la care au parti-
cipat patru fete din cadrul secției de atletism a Clubului
Sportiv Giroc-Chișoda și care au obținut următoarele
performanțe:

- Ștafeta de 4x1 tur, formată din (Asia Nicodemo,
Diana Blaj, Ionela Rămneanțu și Denisa Pop) a ocupat
locul 4, concurând pentru prima dată într-o astfel de
probă;

- Triatlon fete (60m plat, lungime, 800m):
- Denisa Pop, loc 5;
- Asia Nicodemo, locul 10;
- 800 m fete - Ionela Rămneanțu, locul 5;
- Înălțime fete - Diana Blaj, locul 7. „Aș putea spune

că a fost surpriza acestei probe, deoarece Denisa face
această probă de doar o lună.

Fetele noastre au fost foarte aprope de medalii la acest
concurs, ceea ce ne dă speranța să râvnim la cel puțin o
medalie în finala Campionatului Național de sală ce va
avea loc la București în 21-22 martie.

Mulțumim pentru sprijin și încredere pe această cale
Clubului Sportiv Giroc-Chisoda, Consiliului Local

Giroc și nu în ultimul rând domnului primar dr. Iosif-
Ionel Toma”, ne-a declarat antrenoarea Oana Staicu.
(V.T.)

AAttlleettiissmm:: aapprrooaappee ddee mmeeddaalliiii llaa CCaammppiioonnaattuull
nnaațțiioonnaall ddee ssaallăă ddee llaa BBuuccuurreeșșttii

Cetățenii comunei sunt rugaţi să urmeze câteva
reguli simple, astfel încât fiecare deșeu să ajungă în
recipientul care îi este destinat.

Fiecare persoană poate contribui în acest fel la
îmbunătăţirea mediului şi a condiţiilor de viaţă din
comună. 

În pubela neagră vor fi colectate deșeurile rezi-
duale (menajere), cum ar fi: resturi alimentare (ex:
carne, pește, produse lactate, zaţ de la cafea etc.) şi
alte deşeuri ce nu pot fi reciclate (ex: mucuri de
țigarete, conținutul sacului de la aspirator, cenuşa
de la sobe, scutece, excremente de la animale etc.).

În pubela galbenă/sacul galben vor fi colectate
doar deșeurile reciclabile, golite de conţinut: hârtie
și carton (cutii, ambalaje alimentare, caiete, cărți,
ziare, reviste), plastic (PET-uri, folie de plastic,
pungi și ambalaje din plastic, flacoane de șampon,
detergent) și metal (doze aluminiu, tetra pak – cutii
de lapte, de tomate, sucuri, conserve, folie de alu-
miniu). Pentru a reduce volumul deșeurilor din pu-
bela galbenă/sacul galben, este recomandabil ca
ambalajele să fie strivite sau pliate, sticlele de plas-
tic (PET-urile) depuse fără dop, iar produsele din
tetra pak clătite în prealabil.

Ambalajele din sticlă (sticle și borcane) vor fi
depozitate în recipiente de tip clopot, de culoare
verde. Aici veţi putea depozita numai ambalaje din
sticlă pentru băuturi răcoritoare, băuturi alcoolice şi

borcane. Este obligatoriu introducerea ambalajelor
din sticlă în interiorul recipientului. Este interzis să
aruncaţi în aceste recipiente de tip clopot: becuri şi
neoane, parbrize şi oglinzi, sticlă de geam.

În mediul rural, deșeurile biodegradabile (res-
turi de legume sau fructe, coji de ouă, crengi,
frunze, iarbă, fân etc.) vor fi depozitate în recipiente
pentru compost. 

Paşii procesului de compostare sunt:
1. Adunaţi toate deşeurile biodegradabile şi ve-

getale din gospodărie: resturi de fructe şi legume,
coji de ouă, flori, ramuri, iarbă, paie, fân, crengi. Nu
uitaţi să separaţi aceste tipuri de deşeuri de alte res-
turi.

2. La baza compostorului aşezaţi un strat de 10-
15 cm de crengi rupte sau alte resturi din grădină.

3. Alternaţi câte un strat de deşeuri biodegrada-
bile cu câte un strat de sol uscat din grădină.

4. Utilizaţi compostul finit ca îngrăşământ natu-
ral.

Deșeurile speciale (voluminoase = piese de mo-
bilier, covoare și mochete, saltele; periculoase = ba-
terii uzate, lacuri și vopsele, medicamente expirate,
ulei uzat, diverși solvenți) vor fi colectate separat
de cele reziduale și de cele reciclabile, în cadrul
unor acţiuni trimestriale special organizate şi
anunțate în prealabil.

Încheierea contractului pentru colectarea deşeu-

rilor este obligatorie pentru toate gospodăriile. Ne-
încheierea acestuia se sancţionează conform legii,
cu amenzi între 500 şi 1.000 de lei.

Respectarea regulilor de colectare separată a
deșeurilor reprezintă o obligație legală pentru toți
cetățenii. Nerespectarea lor se poate sancționa con-
form legislației în vigoare şi se sancţionează cu
amenzi de la 100 la 300 de lei.

Opţiuni pentru plata facturilor:
ONLINE prin CONTUL MEU:

accesaţiwww.retim.ro, secţiunea CONTUL MEU.
Creaţi un cont personal, folosind elementele simple
de identificare şi un card bancar.

VIRAMENT BANCAR: puteţi efectua plata în
unul dintre conturile de mai jos:

R O 5 4 B R D E 3 6 0 S V 0 7 1 9 5 0 9 3 6 0 0 B R D
Timişoara;

RO55RNCB0249013524370002BCR Timişoara;
RO90BTRL03601202R47396XX Banca Transil-

vania.
ROBO BRD FACTUREL: scanând codul de bare

al facturii, la orice unitate bancară BRD şi BT, care
deţine un automat de plăţi.

PAY POINT: plata facturii la cel mai apropiat
magazin.

INFORMAŢII, SUGESTII ŞI RECLAMAŢII:
www.retim.ro; TEL: 0256 499490;
contact@retim.ro; sesizaripf@retim.ro

CCoolleeccttaarreeaa sseelleeccttiivvăă,, oo rreessppoonnssaabbiilliittaattee
cciivviiccăă şşii,, ttoottooddaattăă,, oo oobblliiggaaţţiiee lleeggaallăă!!


