STADIUL INVESTIȚIEI LA NOUA
ȘCOALĂ GIMNAZIALĂ DIN GIROC

Primăria Comunei Giroc, prin intermediul Compartimentului Dezvoltare Locală și Investiții, anunță că proiectul
accesat prin fonduri europene „Reabilitare și extindere clădiri
pentru Școala Generală cu clasele 0-VIII din comuna Giroc,
județul Timiș”, Axa prioritară 10, Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, cod SMIS 120304, cod proiect

V/TM/2017/10/10.1/10.1b/622/05.01.2018, cu o valoare
totală de 5.000.000 euro, se află în procedura de licitație
pentru stabilirea firmei executante. Proiectul vizează
reabilitarea și modernizarea celor trei clădiri existente în
zona fostelor Unități Militare și extinderea acestora prin
construcția unei săli de sport și a unei pasarele care va lega

clădirile din infrastructura vizată. În cadrul proiectului se
vor crea 19 săli de clasă, șase laboratoare, o cantină cu sală
de mese, un spațiu de cazare al elevilor și o nouă sală de
sport, care în totalitate vor deservi un număr de 500 de
elevi. Dotările aferente vor fi achiziționate în cadrul
aceluiași proiect cu finanțare europeană.
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Decizii privind
Aniversaţii lunii martie
activitatea instituţiilor
Despre
situaţia
de învăţământ

În ședința Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean
Timiș din data de 21 martie s-au luat următoarele decizii:
1. Desfășurarea simulării examenului de bacalaureat (pentru liceele din
Timișoara, Giroc și Lovrin) se amână pentru perioada 12-16 aprilie 2021;
2. Unitățile de învățământ din localitățile cu incidența peste 6 la mie vor
suspenda cursurile față în față pentru o perioadă de 14 zile, începând cu 22
martie 2021 (activitățile didactice urmând a se desfășura online), în baza
ordinului comun nr. 3459 din 6 martie și a ROFUIP. (art 9, alin 4).

artistului în
pandemie,
cu Mircea
Ardeleanu jr.
La mulţi
ani,
maestre
Dorin
Cuibariu!
paginile 4-5
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RÂNDUIELI BISERICEŞTI
ÎN ANUL 2021
R e l ig i e

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 (marți, 5 ianuarie)
Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (duminică, 29 august)
Înălţarea Sfintei Cruci (marți, 14 septembrie)
Postul Sfintelor Paşti (luni, 15 martie - sâmbătă, 1 mai)
Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel (marți, 22 iunie - luni, 28 iunie)
Postul Adormirii Maicii Domnului (duminică, 1 august - sâmbătă, 14 august)
Postul Naşterii Domnului (luni, 15 noiembrie - vineri, 24 decembrie)

Zile aliturgice şi zile cu diferite Liturghii
Zile aliturgice (în care nu se săvârşeşte nicio Sfântă Liturghie): miercuri şi vineri,
în săptămâna Lăsatului sec de brânză (10 şi 12 martie); luni şi marţi, în prima săptămână a Postului Sfintelor Paşti (15 și 16 martie); în Sfânta şi Marea Vineri (30 aprilie).
Liturghia Sfântului Vasile cel Mare se săvârşeşte de 10 ori pe an: 1 şi 5 ianuarie;
21 și 28 martie; 4, 11, 18 și 29 aprilie; 1 mai; 24 decembrie.
Liturghia Darurilor înainte-sfinţite se săvârşeşte în zilele de rând din Postul Sfintelor Paşti (luni - vineri), începând de miercuri în prima săptămână a Postului Mare,
până în Sfânta şi Marea Miercuri inclusiv, cu excepția praznicului Bunei Vestiri (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 Domnului
se va săvârși doar pomenirea specială a eroilor); în zilele de rând (luni-vineri) ale
Postului Mare (se săvârșește doar Litia mică pentru morți); în zilele aliturgice; în perioada de la Duminica Floriilor până la Duminica Sfântului Apostol Toma (25 aprilie
– 9 mai); în perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie).

Zile şi date importante
Ziua Culturii Naţionale (vineri, 15 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române, sărbătoare naţională (duminică, 24 ianuarie)
Ziua Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944-1989 în România (marți,
9 martie)
Ziua Unirii Basarabiei cu România – 1918, sărbătoare națională (sâmbătă, 27
martie)
Ziua Independenţei României - 1877, a Victoriei antinaziste - 1945 şi a Europei 1950 (duminică, 9 mai)
10 Mai - sărbătoare naţională (luni, 10 mai)
Ziua naţională de cinstire a martirilor din temniţele comuniste (vineri, 14 mai)
Ziua Naţională a Familiei (duminică, 16 mai)
Duminica Femeilor creștine (duminică, 16 mai)
Duminica părinţilor şi copiilor (duminică, 6 iunie)
Ziua națională pentru comemorarea martirilor Brâncoveni și de conștientizare a
violențelor împotriva creștinilor (luni, 16 august)
Duminica românilor migranţi (duminică, 22 august)
Începutul anului bisericesc; Ziua rugăciunii pentru mediu (miercuri, 1 septembrie)
Ziua Satului Românesc (duminică, 26 septembrie)
Ziua Bibliei (sâmbătă, 13 noiembrie)
Sărbători bisericeşti naţionale
Înălţarea Domnului – Ziua Eroilor (joi, 10 iunie)
Sf. Apostol Andrei cel întâi chemat, Ocrotitorul României (marți, 30 noiembrie)

Zile şi sărbători legale în care nu se lucrează
Anul Nou (vineri, 1, şi sâmbătă, 2 ianuarie)
Ziua Unirii Principatelor Române (duminică, 24 ianuarie)
Sfânta și Marea Vineri (vineri, 30 aprilie)
Sărbătoarea internaţională a muncii (sâmbătă, 1 mai)
Prima şi a doua zi de Paşti (duminică, 2, şi luni, 3 mai)
Ziua Copilului (marți, 1 iunie)
Prima şi a doua zi de Rusalii (duminică, 20 şi luni, 21 iunie)
Adormirea Maicii Domnului (duminică, 15 august)
Sf. Apostol Andrei cel întâi chemat, Ocrotitorul României (marți, 30 noiembrie)
Ziua Naţională a României (miercuri, 1 decembrie)
Prima şi a doua zi de Crăciun (sâmbătă, 25, şi duminică, 26 decembrie)

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 inclusiv (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 Împărăteşti (1 - 2
februarie; 9 – 10 iunie; 19 - 21 iunie; 15 august; 13 - 14 septembrie); de la Crăciun
până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie).

NU SE FAC NUNŢI (ÎN ANUL 2022)
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 inclusiv (28 februarie – 1 mai); în Postul Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel
(luni, 20 iunie – marți, 28 iunie); în Postul Adormirii Maicii Domnului (luni, 1 august
– duminică, 14 august); la Tăierea Capului Sfântului Ioan Botezătorul (luni, 29 august); în Postul Naşterii Domnului (marți, 15 noiembrie – sâmbătă, 24 decembrie);
în ajunul şi în zilele Praznicelor Împărăteşti (1 - 2 februarie; 1 – 2 iunie; 11 - 13 iunie;
15 august; 13 - 14 septembrie); în perioada de la Crăciun până la Bobotează (25 decembrie - 6 ianuarie).

B u n a V e s t i r e, ce a m a i
i m p o r t a n t ă v e s t e d i n i st o r i e
DIALOG CU CETĂŢENII

Sărbătoarea Buna
Vestire este prăznuită pe 25 martie.
Buna Vestire înseamnă veste bună,
anume înștiințarea
Maicii Domnului de
către Arhanghelul
Gavriil că Dumnezeu a ales-o ca Fiul
Său să se întrupeze
din ea pentru mântuirea
neamului
omenesc. Este cea
mai
importantă
veste din istorie,
pentru că vestește că
umanitatea nu este
pentru moarte.
Cuvântul îngerului nu este vestirea
unui fapt împlinit, el
doar a înștiințat-o pe
Fecioară și a așteptat credința și învoirea ei. Maica Domnului rămâne uimită în
fața cuvintelor rostite de înger, pentru că ceea ce urma să se petreacă cu ea era
mai presus de legea firii. Din acest motiv întreabă: „Cum va fi aceasta, de vreme
ce eu nu știu de bărbat?”. Însă, după ce îngerul îi comunică modul zămislirii minunate - „Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea Celui Prea Înalt te va
umbri” -, Fecioara a grăit: „Iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău”
(Luca 1:38). În acel moment a avut loc zămislirea directă a lui Hristos prin puterea și lucrarea Preasfântului Duh. Așadar, venirea la existență a Fiului lui Dumnezeu ca om are loc numai după obținerea consimțământului cu totul liber al
Sfintei Fecioare.
Având în vedere că zămislirea s-a făcut de la Duhul Sfânt și nu prin legătură
trupească, Maica Domnului a rămas Fecioară înainte de naștere, în naștere și
după naștere, adevăr exprimat în iconografie prin cele trei stele pe care iconarul
le zugrăvește întotdeauna pe frunte și pe cei doi umeri ai Fecioarei.
Sfântul Vasile cel Mare spune că „cel purtat în pântece a fost imediat desăvârșit
cu trupul și nu a luat forma după un scurt timp”. Acest lucru înseamnă că Pruncul
din pântecele Fecioarei nu a parcurs etapele unui făt obișnuit. Membrele trupului
Său s-au format imediat, adică El a fost creat om desăvârșit, dar nu s-a aflat de
îndată la mărimea vârstei de nouă luni, ci a crescut puțin câte puțin.
Pentru că sărbătoarea Buna Vestire este o sărbătoare a întrupării Domnului,
această zi este o prăznuire nu doar a Maicii Domnului, ci și a Mântuitorului Iisus
Hristos. Din acest motiv în otpustul acestei sărbători se spune: „Cel ce a binevoit
a Se întrupa pentru mântuirea noastră...”.

Buna Vestire - începutul mântuirii

Mântuirea este un dar de la Dumnezeu, dar fără participarea omului la acest
dar, mântuirea nu este posibilă. Deci, Dumnezeu nu forțează și nici nu anulează
libertatea omului în lucrarea mântuirii. E nevoie de împreună lucrare. Astfel, nici
Întruparea Domnului nu se petrece fără acordul Fecioarei Maria. Mântuirea ține
de voința lui Dumnezeu de a-l sfinți, dar și de încuviințarea omului ca el să fie
sfințit.
În troparul sărbătorii Bunei Vestiri cântăm: „Astăzi este începutul mântuirii
noastre și arătarea tainei celei din veac. Fiul lui Dumnezeu Fiu Fecioarei se face
și Gavriil harul bine-l vestește. Pentru aceasta și noi, împreună cu dânsul, Născătoarei de Dumnezeu să-i strigăm: Bucură-te, cea plină de har, Domnul este cu
tine!”.
Mărturisim că astăzi este începutul mântuirii pentru că astăzi este începutul
Întrupării. Iar Întruparea aduce unirea celor două firi - dumnezeiască și omenească - în Persoana Fiului, unire pentru veșnicie. Întruparea Domnului ne descoperă că omul trebuie să fie unit cu Dumnezeu.

Buna Vestire - unul din cele mai vechi praznice dedicate Maicii Domnului

Data acestei sărbători a variat la început. Unii o sărbătoreau în Ajunul Bobotezei (5 ianuarie), iar în unele Biserici din Apus, cum sunt cele din Spania, Galia
și Milano, Buna Vestire s-a sărbătorit pe 18 decembrie. În Răsărit, data serbării
s-a generalizat pe 25 martie, o dată cu stabilirea datei de 25 decembrie pentru
praznicul Nașterii Domnului. În Apus, acest lucru s-a petrecut abia în secolul al
XI-lea.
De Buna Vestire avem dezlegare la pește. Această dezlegare este acordată pentru orice zi a săptămânii, chiar și atunci când Buna Vestire ar fi prăznuită într-o
zi de miercuri sau vineri.

DIALOG CU CETĂŢENII

Înscrierea gospodăriilor în
registrul agricol, obligatorie!

Primăria Comunei Giroc, prin Compartimentul Agricol, reaminteşte cetăţenilor că au obligaţia
legală de a declara, pentru înscrierea în Registrul Agricol al Comunei Giroc, datele privind gospodăriile care dețin terenuri agricole și silvice, după cum urmează:
a) între 5 ianuarie şi ultima zi lucrătoare a lunii februarie, pentru datele anuale privind membrii
gospodăriei, terenul aflat în proprietate/folosinţă, clădirile şi mijloacele de transport cu tracţiune
animală şi mecanică, maşinile, utilajele şi instalaţiile pentru agricultură şi silvicultură, efectivele
de animale existente în gospodărie/unitatea cu personalitate juridică la începutul fiecărui an, precum
şi modificările intervenite în cursul anului precedent în efectivele de animale pe care le deţin, ca
urmare a vânzării-cumpărării, a produşilor obţinuţi, a morţii sau a sacrificării animalelor ori a altor
intrări-ieşiri;
b) între prima şi ultima zi lucrătoare a lunii mai, pentru datele privind categoria de folosinţă a
terenului, suprafeţele cultivate, numărul pomilor în anul agricol respectiv;
c) persoanele fizice şi juridice au obligaţia să declare date pentru a fi înscrise în registrul agricol
şi în afara termenelor prevăzute la lit. a) şi b), în termen de 30 de zile de la apariţia oricărei
modificări.
Înscrierea datelor în registrul agricol se va face pe baza declaraţiei date pe propria răspundere
de capul gospodăriei sau, în lipsa acestuia, de un alt membru major al gospodăriei, prin vizitarea
persoanelor fizice de către persoanele împuternicite cu completarea registrului agricol sau la
primărie.
Înscrierea în registrul agricol a datelor privind clădirile şi terenurile, a titularului dreptului de
proprietate asupra acestora, precum şi a schimbării categoriei de folosinţă se poate face numai pe
bază de documente, anexate la declaraţie.
Potrivit art. 20 alin.(1) din O.G. nr. 28/2008, nedeclararea datelor care fac obiectul registrului
agricol, declararea de date neconforme cu realitatea, refuzul de declarare, constituie contravenţie
şi se sancţionează cu amendă de la 100 lei la 500 lei în cazul persoanelor fizice, iar în cazul
persoanelor juridice, cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei.
Având în vedere cele arătate mai sus, persoanele fizice (inclusiv persoanele care locuiesc în
zonele de blocuri) şi juridice (societăţi comerciale, societăţi/asociaţii agricole etc.) deţinătoare de
terenuri, animale sau alte bunuri ce fac obiectul înscrierii în registrul agricol sunt rugate să se
prezinte la Compartimentului Agricol din cadrul Primăriei Comunei Giroc pentru declararea şi
înscrierea datelor în registrul agricol.
Programul de lucru cu publicul al Compartimentului Agricol este următorul: luni-miercuri: marți
între orele 10-14, joi, între orele: 14-18 și vineri între orele 10-14. Informaţii suplimentare pot fi
obținute la numerul de telefon 0256.395.648.
Menționăm că pentru formularele necesare declarării la registrul agricol sau pentru alte solicitări
legate de activitatea Compartimentului Agricol puteți accesa site-ul Primăriei Comunei Giroc.

Combaterea ambroziei,
o prioritate!

Primăria Comunei Giroc aduce în
atenția cetățenilor faptul că aspectele cu
privire la combaterea ambroziei sunt
reglementate prin Hotărârea nr. 17 din
27.01.2021 privind modificarea și
completarea normelor metodologice de
aplicare a Legii nr. 62/2018, privind
combaterea buruienii ambrozia,
aprobate prin H.G. nr. 707/2018.
Conform legislaţiei în vigoare,
proprietarii sau deținătorii de terenuri,
administratorii drumurilor publice, ai
căilor ferate, ai cursurilor de apă, ai
lacurilor, ai sistemelor de irigații și ai
bazinelor piscicole au obligația să
desfășoare lucrări de prevenire,
combatere și distrugere a buruienii ambrozia, denumită științific Ambrosia artemisiifolia, pentru
evitarea instalării și răspândirii vegetației adventive invazive și eliminarea ei în cazul prezenței pe
terenurile intravilane sau extravilane.
În scopul distrugerii buruienii și al prevenirii răspândirii ambroziei, se vor desfășura, periodic,
lucrări de întreținere a terenurilor prin cosire, smulgere, erbicidare sau alte lucrări și metode
specifice. Aceste măsuri pot fi luate în perioada cuprinsă între răsărirea acestei plante și apariția
primelor inflorescențe, respectiv cel târziu până la data de 30 iunie a fiecărui an și se menţin până
la sfârşitul perioadei de vegetaţie a buruienii ambrozia.
Nerespectarea obligațiilor de către proprietarii sau deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor
de construcţii, administratorii drumurilor publice, ai căilor ferate, ai cursurilor de apă, ai lacurilor,
ai sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole constituie contravenţie şi se sancţionează cu
avertisment.
Constituie contravenţie nerespectarea prevederilor din avertisment de către proprietarii sau
deţinătorii de terenuri, beneficiarii lucrărilor de construcţii, administratorii drumurilor publice, ai
căilor ferate, ai cursurilor de apă, ai lacurilor, ai sistemelor de irigaţii şi ai bazinelor piscicole şi se
sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei pentru persoanele fizice şi cu amendă de la
10.000 lei la 20.000 lei pentru persoanele juridice.
Precizăm faptul că, la nivelul comunei Giroc, se desfăşoară periodic lucrări specifice de
combatere a acestei buruieni, în special tăieri, cu ajutorul operatorilor de întreținere spații verzi.
Serviciile acestora pot fi solicitate, contra cost, și de către proprietarii terenurilor care necesită
astfel de intervenții.

Administ rație

Ce deșeuri pot ﬁ
colectate de către
operatorul de
salubrizare RETIM
Ecologic Service S.A. ?

3

Compartimentul Protecția Mediului și Serviciul
Poliției Locale Giroc doresc să readucă în atenția
cetățenilor comunei Giroc următoarele reguli de
colectare separată a deșeurilor:
1. În sacul sau pubela galbenă se depozitează
numai deșeurile reciclabile din plastic, hârtie, carton
sau metal. Pentru a folosi la maximum capacitatea
recipientelor, pliați, turtiți sau striviți ambalajele.
2. În pubela neagră se depozitează numai
deșeuri reziduale și biodegradabile precum resturi
de carne sau pește, resturi de produse lactate, resturi
de fructe și de legume, scutece/absorbante, conținutul
sacului de la aspirator, mucuri de țigară etc.
3. Este interzisă depozitarea ambalajelor de sticlă
în oricare dintre recipientele enumerate mai sus. Ambalajele de sticlă se vor depozita în clopotele stradale verzi.
În conformitate cu prevederile contractului de
concesiune, în cazul în care se va constata depozitarea necorespunzătoare a deșeurilor (în recipientele de
colectare sau în proximitatea acestora), cum ar fi
nerespectarea regulilor de colectare separată sau
depozitarea altor deșeuri decât cele menajere, Retim
Ecologic Service S.A. va fi nevoită să refuze
colectarea recipientelor cu conținut necorespunzător, urmând ca cetățenii să se asigure de respectarea regulilor de depozitare până la următoarea
colectare programată.
Este strict interzisă depozitarea în/lângă
recipiente a următoarelor tipuri de deșeuri ce nu
fac obiectul contractului dumneavoastră de
prestări servicii de salubrizare:
– deșeuri voluminoase;
– deșeuri periculoase;
– deșeuri electrice;
– deșeuri din construcții și demolări;
– deșeuri vegetale provenite din toaletarea/întreținerea și curățarea curților și a grădinilor.
Prin prezenta vă informăm că Retim Ecologic
Service S.A. a efectuat controale și va continua să
verifice pubelele de deșeuri menajere și reciclabile
prin consilierii de informare și conștientizare din
cadrul serviciului de salubrizare, ocazie cu care pe
teritoriul U.A.T. Giroc au fost constatate numeroase
nereguli cu privire la modul de precolectare separată
a deșeurilor pe fiecare tip de recipient specific.
Compartimentul Protecția Mediului și Serviciul
Poliției Locale Giroc atenționează cu privire la
aspectele mai sus menționate și recomandă sortarea
deșeurilor rezultate din gospodărie, în caz contrar va
fi refuzată colectarea și veți fi sancționați
contravențional conform Legii nr. 101/2006.
Depunerea deșeurilor pe spațiul public înseamnă
abandonarea acestora și această faptă se pedepsește
conform Legii nr. 211/2011, cu amenzi cuprinse între
3.000 și 6.000 lei (pentru persoanele fizice) și între
20.000 și 40.000 lei (pentru persoanele juridice).
Cei în culpă vor fi obligați totodată să ridice
deșeurile abandonate și să suporte costurile privind
curățarea terenului și eliminarea respectivelor
deșeuri.
Compartiment Protecția Mediului,
insp. Adelina SÎRBU,
insp. Petronela FLOREA
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DESPRE SITUAŢIA ARTISTULUI ÎN PANDEMIE,
CU MIRCEA ARDELEANU JR.
Mircea Ardeleanu jr. s-a născut în ziua de
17 martie a anului 1989. Provenit dintr-o
familie de artiști, nici Mircea nu putea sta
departe de mirajul scenei și de muzică.
Astfel, a urmat cursurile Liceului de Muzică
„Ion Vidu”, în perioada 1996-2008, la
secția instrumental, contrabas principal,
pian – secundar, modul țambal. A urmat
apoi cursurile Facultății de Muzică din
Timișoara, secția pedagogie.
Mircea Ardeleanu jr. s-a angajat în foarte
multe proiecte muzicale. A participat la
numeroase concursuri naţionale, de la care
nu s-a întors niciodată decât cu premiile
întâi sau doi. Mircea Petre Ardeleanu oscilează pe portativ între jazz, muzică retro sau
muzică populară. O face însă într-o
manieră unică şi plină de inspiraţie. De la
tatăl său a învăţat să cânte la ţambal de mic,
iar la şase ani a reuşit să interpreteze în
întregime prima piesă. Era un semn clar că
Mircea junior va călca pe urmele iluştrilor
săi părinţi. Mai târziu, tânărul artist s-a
orientat şi spre alte genuri, aparent diferite.
„Toţi mă întreabă de ce interpretez şi
muzică populară, şi jazz. Foarte puţini ştiu
că aceste două genuri sunt foarte apropiate,
au aceleaşi structuri ritmice şi armonice. De
fapt, jazzul poate fi numit muzica populară
a americanilor. Mai mult, cele două stiluri
se pot interpreta, cum se spune, după
ureche şi se poate improviza mult. Despre
muzica populară pot spune că m-am născut
cu ea şi înseamnă foarte mult pentru mine.
Sunt bănăţean get-beget şi mă mândresc cu
asta”, ne spunea Mircea Petre Ardeleanu
într-un interviu acordat ziarului nostru în
urmă cu câțiva ani.
„Apreciez orice stil care e făcut bine, de
la muzica populară, la rock-ul anilor ’80,
muzica făcută cu cap, nu de oameni care
cred că zbiară frumos. În ceea ce priveşte
folclorul, cred că trebuie şterse de praf şi
readuse în actualitate cântecele adevărate,
iar tinerii ca mine au un cuvânt de spus în
acest sens. Tinerilor artişti nu trebuie să le
ia banul capul”, ne mai declara Mircea
Ardeleanu jr. în interviul la care facem
referire.
Pentru că recent și-a aniversat ziua de
naștere, l-am abordat din nou pe Mircea
Ardeleanu jr. Dialogul a fost puțin mai
altfel, dată fiind perioada pe care o
traversăm cu toții. Pandemia și-a pus amprenta pe viața fiecăruia dintre noi, iar
Mircea Ardeleanu jr., atât ca artist, cât și ca
om, nu face excepție...

- Te-aș întreba, dată fiind situația prin care
trecem cu toții, cum și-a aniversat artistul Mircea
Ardeleanu jr. ziua de naștere în plină pandemie?
- Din cauza unor probleme de sănătate, mi-am
„sărbătorit” ziua de naștere la „județean”, sus pe
mese, toată lumea pe perfuzii! All good, cu de-ale
vieții...

- Scena muzicală românească (la fel ca și cea
mondială) a fost grav afectată de pandemia de
COVID-19. În aceste condiții, cum ți-ai desfășurat
activitatea artistică în ultimul an?
- Nu prea am desfășurat activitate artistică în
ultimul an, cu excepția câtorva evenimente permise,
repetiții pe „ici pe colo”, studiu. Din cauza unor
întâmplări pe plan personal din ultimul an, am decis
să iau o pauză de la toate. În mare parte mi-am
petrecut timpul prin codrii, în liniște.

- În ce fel te-a afectat, personal, dar și ca artist,
pandemia de COVID-19?
- Pe plan personal, sincer, am fost preocupat cu alte
lucruri și nu prea mi-am bătut capul cu tot jocul creat de
pandemie, dar pe plan profesional pandemia a cam făcut
praf toată infrastructura artistică. Foarte mulți oameni
din lumea artei au fost puși la pământ, cu picioru’ pe
cap... Și nu-i bai, că artistul de-a lungul istoriei a tot fost
înțepat și consider că locul artistului nu e neapărat pe
scena cu reflectoare, în parametri de bussiness... Artistul
e un preot, un hoinar în lumea nevăzută, din care să
aducă „artefacte” pe care doar el le poate aduce lumii
prin practica lui pentru evadarea și mângâierea tuturor
sufletelor, dar după ce te corupe platforma industrială și
te obișnuiești cu ea, e destul de greu să te reîntorci la un
concept artistic primar eradicat de prea multă vreme din
mintea artistului, și-atunci el rămâne cam dezbrăcat, fără
nimic în mâini. Unde-i dreapta? Unde-i stânga? Ce-i de
făcut?

- În ce proiecte, concret, ești implicat în momentul de față?
- Nu știu dacă „implicat” e cuvântul potrivit
perioadei. Fac parte din mai multe grupuri tare faine,

respectiv Beck Corlan, Rromak Taraf, TM Groove,
Traditional Cvartet, Thy Veils și proiectul meu de
suflet, Pământ, dar pe plan profesional totul a fost
destul de stagnant. În toate proiectele ne preocupăm
în continuare de muzică, cu idei și planuri, doar că o
luăm încet, fiind multă incertitudine în jur. Sunt
înconjurat de oameni minunați în lumea mea... artiști,
„preoți”, oameni treji... Încercăm să ținem aproape
cât de mult putem.

- Știu că în cadrul proiectului TM GROOVE ați
mai avut o serie, să zic așa, de videoclipuri filmate
„în bucătăria lui Florin Cvașa”, cu care ați ieșit
pe rețelele de socializare. La asta s-a redus
activitatea grupului în ultimul an sau ați reușit să
aveți și altfel de cântări?
- Anul trecut am avut câteva cântări drăguțe,
condiționate de situația socială și am mai avut
activități muzicale la Flocea în bucătărie, dar și aici

în mare parte repaus, ca „ie grele vremurile”. Vom
relua episoadele din bucătărie, activitatea din sala de
repetiții, numa’ să mai vină o țără de soare prin
preajmă.

- Ce speranțe ai pentru viitorul apropiat, având
în vedere că pandemia de coronavirus este departe
de a se fi încheiat?
- Eu cred că nici n-am mirosit „shockwave-ul”
(unda de șoc) a pandemiei. Cred că e abia începutul
unei noi dinastii umane, față de care prea puțină lume
avem o poziție eficientă deocamdată. În istoria
umană, după fiecare eveniment masiv precum Covid,
au urmat tot felul de situații care inevitabil implică
presiune. Am adaptat o poziție de observator cu
implicări alese cu grijă, pentru a-mi păstra echilibrul,
altfel nu-s bun nici de mine, nici de alții. Încerc să
stau în liniște cât pot și sper ca toată lumea să-și
mențină integritatea pe toate planurile... Covid-ul
scoate multe din om. Muzicianului îi doresc să-și
cânte sufletului. Așa cred că ne vom putea reîntâlni
cândva la mijloc, cu smerenie, să distragem lumea de
la toată bolânzala asta. Eu voi lucra în continuare la
materiale noi, atât pentru „Pământ”, cât și la
proiectele din care fac parte...

A consemnat Anton BORBELY
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LA MULȚI ANI, MAESTRE
DORIN CUIBARIU!

Aurel Dorin Cuibariu s-a născut în anul 1946, la
30 martie, în Sânmihaiu Român. Clasele I-IV le-a
urmat în satul Unip de unde provenea tatăl său,
Aurel Cuibariu. A urmat cursurile Liceului de
Muzică din Timişoara, specialitatea clarinet, la
clasa profesorului Iosif Faur. În anul 1970 este
absolvent al Facultăţii de Muzică din Timişoara, iar
debutul în televiziune îl face prin anii 1967-1968
cu ajutorul domnului Eugen Gal. A participat, în
calitate de conducător al ansamblului studenţesc
„Doina Timişului” la mai multe festivaluri studenţeşti şi de amatori. Începând din 1972 a fost cooptat
în formaţia lui Gheorghe Zamfir. A fost momentul
unui succes imens în carieră, cutreierând întreaga
lume alături de această formaţie. După cum spune
Aurel Dorin Cuibariu, singurele locuri de pe planetă în care nu a fost sunt Polul Sud şi Polul Nord.
A întreprins turnee în Franţa, Elveţia, Austria, Italia, Spania, Germania, ţările Benelux, Danemarca,
Anglia, Statele Unite, Canada, Australia, Japonia,
Noua Zeelandă, Africa de Sud, Tazmania etc. A
concertat în săli de reputaţie mondială: în Europa
a cântat în Victoria Hall şi Grand Casino din
Geneva, Sala Olimpia din Paris, Beethoween Halle
din Berlin, Opera Haus din Viena, Teatre de la Ville
din Paris, festivalurile de vară de pe Coasta de Azur
sau Palatul Congreselor din Strassbourg; în SUA şi
Canada cântecele populare româneşti au răsunat la
sediul ONU din New York (la cea de-a 25-a
aniversare a Declaraţiei Drepturilor Omului, din
anul 1973), la Carnegie Hall din New York,
Washington Center din Washington, Kennedy
Center din New York, Lincoln Center din New
York, Yalle University, Beverly Hills Theatre din
Los Angeles, Le Grand Theatre de Quebec, Theatre
Port Royal din Montreal; în Australia au participat
la Festivalul de Mu- zică din Perth, la Adelaide
Festival Theatre, Theatre de Melbourne, Palatul
Parlamentului din Cannbera, Opera House din
Sydney, Town Halle din Brisbane, Theatre de
Tasmania din Hobarth, Town Halle Wellington. De
asemenea, la invitaţia personală a împărătesei
Japoniei, formaţia a concertat la Casa Împăratului
Hirohito şi a susţinut două spectacole pentru public
şi televiziune la Opera din Tokyo. Sunt doar câteva
momente, surprinse succint, din activitatea prodigioasă a profesorului Cuibariu.
Aurel Dorin Cuibariu s-a născut într-o familie cu
vădite înclinaţii muzicale, mama sa fiind o foarte
bună cântăreaţă vocală. „Muzica este chiar viaţa
mea. Viaţa mea nu poate fi despărţită de muzică în
nici un fel… Cu muzică adorm, cu muzică mă
trezesc, pot spune că respir muzică”, precizează
Dorin Cuibariu. Pe lângă dragostea de a cânta la un
instrument, maestrul Cuibariu s-a mai născut cu un
dar, acela de a-i îndruma şi pe alţii pe drumul artei.
Toate instrumentele înrudite cu fluierul, clarinetul,
saxofonul, taragotul i-au fost aliate în carieră. „Cu
ele mi-am câştigat traiul şi mi-am făcut un nume.
Graţie acestui dar de la Dumnezeu am reuşit să văd
lumea nu o dată, ci chiar de două ori”, continuă
Aurel Dorin Cuibariu. Aceste drumuri le-a făcut
timp de 20 de ani, alături de instrumentişti de
marcă din România, strânşi în jurul lui Gheorghe
Zamfir, celebrul naist. Au fost 20 de ani de turnee,
20 de ani de alergătură, începând din 1972. „Din
concurenţi, am devenit prieteni… În studenţie,
Gheorghe Zamfir conducea studenţii din Bucureşti,
iar eu pe cei din Timişoara, aşa ne-am cunoscut...
Zamfir şi-a făcut o trupă mică, din şapte persoane
– Efta Botoca la vioară, Marin Chisăr (părintele
şcolii de fluier din ţara noastră), Toni Iordache la
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ţambal, Petru Vidrean la contrabas şi cu mine…
Apoi eu l-am adus şi pe Pavel Cebzan la clarinet”.
E greu să depeni o viaţă de om în câteva rânduri,
în câteva ceasuri.
L-am vizitat pe maestrul Dorin Cuibariu acasă,
la Chișoda, cu câteva zile înainte de a-și aniversa
cea de-a 75-a zi de naștere. Ne-a primit cu aceeași
căldură ca întotdeauna, iar în jurul a zeci, sute de
fotografii, am depănat amintiri din cariera
impresionantă a interlocutorului nostru.
Am rememorat, mai întâi, felul în care, în urmă
cu câțiva ani, cu colaborarea instituțiilor de
învățământ din Giroc și Chișoda, a reușit să adune
laolaltă peste 50 de copii cărora le-a insuflat
dragostea pentru instrumentele de suflat, în speță
pentru fluier. Au fost și copii care s-au lăsat pe
parcurs, „au pierdut trenul”, cum îi place maestrului Cuibariu să spună, dar la un moment dat au
rămas 20 și ceva de copii, apoi 12, apoi șapte-opt.
„Cei care au rămas au fost însă foarte buni. La câte
festivaluri sau concursuri am participat, la toate am
luat premiile cele mai mari”. Cu deosebită plăcere
vorbește maestrul Cuibariu despre Marius
Sperneac, un instrumentist pe care l-a preluat din
clasa I. Mândria dascălului care se bucură nu doar
de munca lui, ci și de realizările elevului este
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evidentă: „Marius, în clasa a III-a sau a IV-a, citea
de la prima vedere partiturile cum nu citesc alții
ziarul... Anul acesta sau anul viitor își încheie
cariera de student la muzică. De câte ori are cursuri
de folclor, dascălul îi spune că nu are ce să-i mai
arate, pentru că știe de unde vine. Recunosc,
câteodată, când îmi povestește aceste lucruri, mă
simt foarte obosit, pentru că eu trăiesc odată cu el.
Și, apropo de dascăli, nu îmi plac cei care predau
fără să cânte la instrument. Eu, la 75 de ani,
mulțumesc lui Dumnezeu, mai cânt la instrument”.
Spirit altruist, maestrul Cuibariu a transmis mai
departe, unei serii impresionante de elevi
(recunoaște că nu le știe numărul), dragostea pentru
folclor și instrument.
Revenind la cariera impresionantă, legată în
special de formația cu care a bătut lumea-n lung
și-n lat alături de Gheorghe Zamfir, maestrul
Cuibariu are amintiri impresionante. Valoarea
folclorului românesc a fost recunoscută, grație
instrumentiștilor strânși în jurul lui Gheorghe
Zamfir (dintre care trei – Dorin Cuibariu, Efta
Botoca și Pavel Cebzan – au reprezentat cu cinste
Banatul) pe toate marile scene ale lumii. Dintre
concertele memorabile, Dorin Cuibariu îl amintește
pe cel de la Organizația Națiunilor Unite (ONU),
și ne arată invitația nominală trimisă de secretarul
general de atunci al ONU, Kurt Waldheim.
Apoi, invitația făcută de casa imperială a
Japoniei. „Am fost invitați să cântăm 20 de minute
în cadrul unei recepții la palatul imperial. Am
cântat trei ore și jumătate, iar împărăteasa le-a oferit concetățenilor săi încă două concerte cu noi, prin
intermediul televiziunii”, își amintește Dorin
Cuibariu.
„În 20 de ani cu Gheorghe Zamfir am văzut
lumea de două ori și jumătate. Am zburat chiar și
peste Polul Nord”, ne spune maestrul.
Bineînțeles, viața de artist în România comunistă
nu a fost ușoară. Ieșirile în străinătate erau
reglementate strict, iar Dorin Cuibariu a simțit asta
pe pielea lui, cu ocazia unui turneu în Elveția, în
cadrul căruia nu a putut cânta pentru că i s-a permis
târziu deplasarea și nu i s-a eliberat la timp
certificatul de muncă... Au fost însă și multe momente fericite, și multe momente amuzante – pe
care le rememorează cu zâmbetul pe buze. Ține și
acum legătura cu Pavel Cebzan, bănățeanul născut
la Macedonia, dar stabilit în Statele Unite ale Americii, singurul care, alături de Dorin Cuibariu, mai
sunt în viață dintre componenții formației lui
Gheorghe Zamfir. Și, apropo de formație, în urmă
cu câțiva ani, Dorin Cuibariu a contribuit
substanțial la apariția unei cărți dedicate violonistului Efta Botoca, celălalt bănățean din formația
amintită. Maestrul Dorin Cuibariu, în pragul vârstei
de 75 de ani, a rămas un om modest, chiar dacă
viața sa a făcut obiectul lucrării de licență a interpretei de muzică populară Andreea-Narcisa Curtu.
Viața i-a arătat, de-a lungul acestei perioade,
multiplele ei fațete. Pentru muzica, pentru arta
folclorică românească, a rămas un reper. „Muzica
mea nu este de vândut la tarabă, nici nu vreau asta.
Am și acum în atelier un CD pe care îl ascult când
lucrez. E o muzică, să spun așa, didactică”,
conchide Dorin Cuibariu.
L-am lăsat pe maestrul Cuibariu cu promisiunea
că vom reveni pentru a mai depăna amintiri,
amintiri pe care, stimați cititori, vi le vom prezenta
și dumneavoastră în paginile ziarului „Dialog cu
cetățenii”.
Anton BORBELY
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PLAN DE ACŢIUNI PE ANUL 2021 Curăţenia de primăvară pe raza
comunei Giroc

25 ianuarie – 5 februarie 2021 – Acţiunea de strângere a brazilor de
Crăciun;
29 martie - 16 aprilie 2021 – Curăţenia de primăvară (colectarea crengilor, a
lăstarilor de vie rezultate din cosmetizare);

17 aprilie 2021 – Campania de Mediu mini colectare (acţiune de colectare a
deşeurilor de echipamente electrice şi electronice);

2 octombrie 2021 – Campania de Mediu mini colectare (acţiune de colectare
a deşeurilor de echipamente electrice şi electronice);

1 noiembrie – 26 noiembrie 2021 - Curăţenia de toamnă (colectarea crengilor,
a lăstarilor de vie rezultate din cosmetizare).

În intervalul 29 martie – 16 aprilie 2021, Primăria Comunei Giroc, prin Compartimentul Protecția Mediului, organizează colectarea resturilor vegetale
(crengi, vrejuri de la legume, lăstari de viță de vie, arbuști etc.) rezultate din
cosmetizare și tăiere. Acestea vor fi legate în snopi şi depozitate la limita
proprietății (lângă drum) până în data de 28 martie 2021.
În cazul în care vor fi abandonate alte tipuri de deșeuri decât cele vegetale,
acestea nu vor fi ridicate, iar deținătorii vor fi sancționați contravențional.
Menţionăm că utilajele vor trece o singură dată pe stradă.
În situaţii excepţionale (condiţii meteo, nerespectarea programului din motive
obiective etc.), graficul de colectare poate fi modificat.

Nivelul taxelor și impozitelor locale pentru anul 2021

Consiliul Local Giroc face cunoscut nivelul taxelor
și impozitelor locale pentru anul 2021. Spicuim, în cele
ce urmează, principalele taxe și impozite locale pentru
anul în curs.
Cap. I Impozitul pe clădiri şi taxa pe clădiri
Calculul impozitului pe clădirile rezidenţiale aflate
în proprietatea persoanelor fizice
(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 corespunzătoare, exprimată în
lei/mp:
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 –
1.100,30 lei (cu instalații de apă, canalizare, electrice
și încălzire – condiții cumulative), 660,18 lei (fără
instalații de apă, canalizare, electrice sau încălzire);
B. Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră
naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice
ale materiale nesupuse unui tratament termic și/sau
chimic – 330,80 lei (cu instalații de apă, canalizare,
electrice și încălzire –condiții cumulative), 220,05 (fără
instalații de apă, canalizare, electrice sau încălzire);
C. Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu
pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte
materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau
chimic – 220,05 lei (cu instalații de apă, canalizare,
electrice și încălzire – condiții cumulative), 192,56 lei
(fără instalații de apă, canalizare, electrice sau
încălzire);
D. Clădire-anexă cu pereții exteriori din lemn, din
piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau
din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic
și/sau chimic – 137,55 lei (cu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire – condiții cumulative), 82,53
(fără instalații de apă, canalizare, electrice sau
încălzire);
E. În cazul contribuabilului care deține la aceeași
adresă încăperi amplasate la subsol, demisol și/sau la
mansardă, utilizate ca locuință, în oricare dintre tipurile
de clădiri prevăzute la lit. A-D – 75% din suma care
s-ar aplica clădirii (cu instalații de apă, canalizare,
electrice și încălzire – condiții cumulative), 75% din
suma care s-a aplica clădirii (fără instalații de apă,
canalizare, electrice sau încălzire);
F. În cazul contribuabilului care deține la aceeași
adresă încăperi amplasate la subsol, la demisol și/sau
la mansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de
locuință, în oricare dintre tipurile de clădiri prevăzute
la lit. A-D – 50% din suma care s-ar aplica clădirii (cu
instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire –
condiții cumulative), 50% din suma care s-ar aplica
clădirii (fără instalații de apă, canalizare, electrice sau
încălzire).
ART. 458
Calculul impozitului pe clădirile nerezidenţiale
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 evaluare
întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 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 anteriori anului de referinţă.
(3) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din
domeniul agricol, impozitul pe clădiri 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), impozitul se
calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii
impozabile determinate conform art. 457.
ART. 460
Calculul impozitului/taxei pe clădirile deţinute de
persoanele juridice
(1) Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea
sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe
clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2%
asupra valorii impozabile a clădirii.
(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa
pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de
1,3%, asupra valorii impozabile 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 aplicarea unei cote de 0,4%
asupra valorii impozabile a clădirii.
(8) În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani
anteriori anului de referinţă, cota impozitului/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%.
Cap. II Impozitul pe teren şi taxa pe teren
ART. 465
Calculul impozitului/taxei pe teren
(1) Impozitul/Taxa pe teren se stabileşte luând în
calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este
amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a
terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.
(2) În cazul unui teren amplasat în intravilan,
înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă
terenuri cu construcţii, precum şi terenul înregistrat în
registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea
de terenuri cu construcţii în suprafaţă de până la 400
m², inclusiv, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin
înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare,
cu suma corespunzătoare:
Zona A – IV (1.100,30), V (990.26);
Zona B – IV (1.100,30), V (880,23);
Zona C – IV (1.100,30), V (770,21);
Zona D – IV (1.100,30), V (550.15).
(3) În cazul unui teren amplasat în intravilan,
înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosinţă decât cea de terenuri cu construcţii, pentru suprafaţa care depăşeşte 400 m², impozitul/taxa pe teren se

stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la
alin. (4), iar acest rezultat se înmulţeşte cu coeficientul
de corecţie corespunzător prevăzut la alin. (5).
(4) Pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren,
potrivit alin. (3), se folosesc sumele exprimate în lei pe
hectar:
1. Teren arabil zona A – 31,14;
2. Pășune zona A – 30,82;
3. Fâneață zona A – 30,82;
4. Vie zona A – 60,52;
5. Livadă zona A – 61,61;
6. Pădure sau alt teren cu vegetație forestieră zona
A – 17,60;
7. Teren cu ape zona A – 6,60. (...)
ART. 467
Plata impozitului şi a taxei pe teren
(1) Impozitul pe teren 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 teren,
datorat pentru întregul an de către contribuabili, până
la data de 31 martie inclusiv, a anului respectiv, se
acordă o bonificaţie de 10%.
Cap. III Impozitul pe mijloacele de transport
Calculul impozitului
(1) Impozitul pe mijloacele de transport se
calculează în funcţie de tipul mijlocului de transport,
conform celor prevăzute în prezentul capitol.
(2) În cazul oricăruia dintre următoarele autovehicule, impozitul pe mijlocul de transport se calculează
în funcţie de capacitatea cilindrică a acestuia, prin
înmulţirea fiecărei grupe de 200 cmc sau fracţiune din
aceasta cu suma corespunzătoare:
1. Motociclete, tricicluri, cvadricicluri şi autoturisme
cu capacitatea cilindrică de până la 1.600 cmc, inclusiv
– 8,80 lei/200 cmc sau fracțiune din aceasta;
2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 1.601
cmc şi 2.000 cmc inclusiv – 19,81 lei/200 cmc sau
fracțiune din aceasta;
3. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001
cmc şi 2.600 cmc inclusiv – 79,22 lei/200 cmc sau
fracțiune din aceasta;
4. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.001
cmc şi 2.600 cmc inclusiv – 79,22 lei/200 cmc sau
fracțiune din aceasta;
5. Autoturisme cu capacitatea cilindrică între 2.601
cmc şi 3.000 cmc inclusiv – 158,44 lei/200 cmc sau
fracțiune din aceasta;
6. Autoturisme cu capacitatea cilindrică de peste
3.001 cmc – 319,09 lei/200 cmc sau fracțiune din
aceasta;
7. Autobuze, autocare, microbuze – 26,41 lei/200
cmc sau fracțiune din aceasta;
8. Alte vehicule cu tracţiune mecanică cu masa totală
maximă autorizată de până la 12 tone, inclusiv – 33,00
lei/200 cmc sau fracțiune din aceasta;
9. Tractoare înmatriculate – 19,81 lei/200 cmc sau
fracțiune din aceasta. (...)
ART. 472
Plata impozitului
(1) Impozitul pe mijlocul de transport 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
mijlocul de transport, datorat pentru întregul an de către
contribuabili, până la data de 31 martie a anului
respectiv inclusiv, se acordă o bonificaţie de 10%.
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Programul
casieriei
serviciului
apă-canal:
luni-vineri,
orele 08:00-18:00

În intervalul 27-03 (din
data de 27 a lunii până în
data de 03 a lunii
următoare) 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

Trageri în Poligonul
Chișoda

În zilele de 4, 11, 16, 17, 18, 25 și 31 martie 2021 în Poligonul de tragere Chișoda, se execută trageri ziua și noaptea
cu întreg armamentul de infanterie, armamentul de pe
TAB, iar în sectorul de grenade se aruncă grenade de mână
de război. Unitățile economice, societățile comerciale agricole
și alte organizații sau persoane particulare NU AU VOIE, să intre
în zona periculoasă și de siguranță a poligonului (ZONA
RESTRICȚIONATĂ MILITAR) cu animale, turme de oi, cirezi
de vaci (animale izolate), tractoare, utilaje agricole, combine, autoturisme proprietate personală, motociclete, biciclete, căruțe sau
pe jos.

Serviciul iluminat public

Serviciul de iluminat public se ocupă cu gestionarea,
administrarea 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).

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.

Ut il e

Cabinete medicale și farmacii

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

Telefoane utile locuitorilor din Comuna Giroc:
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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 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
CABINET DE CONSULTAȚII OFTALMOLOGICE
OPTICA MALVINA 3MW SRL
Program
Luni-vineri: 10-18
FARMACIA CATENA
Adresa: str. Trandafirilor nr. 28 A, Giroc
Program
Luni-vineri: 8-21
Sâmbătă: 9-16
Duminică: 9-13

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)

HAPPY VET CARE
Adresa: str. Nicolae Firu nr. 34, Chișoda
Program
Luni-vineri: 9-17
Sâmbătă: 9-14

“ÎNCETAREA ALARMEI” are sunet continuu, de
aceeaşi intensitate, cu durata de 2 minute. Pentru
sirenele cu aer comprimat, semnalul se compune
dintr-un sunet continuu, de aceeaşi intensitate, cu
durata de 1 minut.
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Handbaliștii din Giroc și Chișoda, caliﬁcaţi între
primele 16 echipe din ţară!
Echipa de handbal CS GIROC-CHIȘODA a
terminat pe LOCUL 1 faza grupelor și s-a calificat
pentru grupele principale „VALOARE”, respectiv în
primele 16 echipe din țară. Acolo, tânăra noastră

echipă va întâlni puternicele reprezentative ale
Minaur Baia Mare, LPS Bihor și „Liviu Rebreanu”
Turda, echipe cu o îndelungată tradiție în handbal.
Turneul TUR se va desfășura pe parcursul lunii

aprilie 2021 la Baia Mare și sperăm să vă oferim câteva partide frumoase de handbal juvenil.
Succes CS GIROC-CHIȘODA HANDBAL!

Ziua Mondială a Apei, sub genericul
„Valoriﬁcarea apei”

Anual, pe data de 22 martie, la nivel global este
marcată Ziua Mondială a Apei, scopul căreia este
întreprinderea măsurilor pentru a aborda criza apei.
În acest an, activitățile întreprinse se vor centra pe
tematica „Valorificarea apei”, care
presupune extinderea înțelegerii
dincolo de problemele legate de costurile pentru consumul apei, dar și
valoarea de mediu, socială și
culturală, pe care o are apa pentru
omenire.
Un obiectiv principal al evenimentului este sprijinirea realizării
obiectivului de dezvoltare durabilă
(ODD) 6: apă și canalizare pentru
toți până în 2030. Astfel, agenda pentru dezvoltare durabilă recunoaște
apa potabilă sigură și igienizarea
eficientă a acesteia atât ca scop în
sine, cât și ca motor al progresului în
multe obiective de dezvoltare
durabilă, inclusiv sănătate, nutriție,
educație și egalitatea de gen.
La nivel global, cel puțin 2 miliarde
de oameni folosesc o sursă de apă
potabilă contaminată. Un asemenea
tip de apă poate transmite boli precum diareea,
holera, dizenteria, febra tifoidă și poliomielita. Se
estimează că apa potabilă contaminată provoacă
485 000 de decese de boli diareice în fiecare an.
Până în 2025, jumătate din populația lumii va
locui în zone cu o insuficiență de apă. În țările mai
puțin dezvoltate, 22% din instituțiile de sănătate nu
au un prestator de apă, 21% nu au servicii de
salubrizare și 22% nu au servicii de gestionare a
deșeurilor.

În regiunea europeană a OMS, peste 63 de Prut.
Ponderea populaţiei cu acces durabil la surse
milioane de oameni au obținut acces la servicii de
apă potabilă și 84 de milioane de persoane la ser- sigure de apă potabilă în anul 2019 a constituit
vicii de salubrizare între anii 2000 și 2017. Cu toate 83% sau 2 154 271 de oameni.
De menționat, că în apele
subterane conţinutul anumitor
substanţe ce influenţează sănătatea – nitraţi, fluor, bor, sulfaţi,
este ridicat, sau există carenţă
de fluor și magneziu. Totodată,
calitatea apelor este influenţată
de unele surse de poluare
urbane, industriale şi agricole,
prin deversarea de cantităţi
semnificative de ape reziduale
şi deşeuri.
În acest context, condiţiile
obligatorii pentru asigurarea
unei ape potabile de calitate
sunt protecţia sursei de apă
potabilă, însuşirea unor cunoştinţe generale privind apa potabilă şi informarea privind
calitatea apei potabile consumate. Actualmente este nevoie
să înțelegem pe deplin valoarea
acestea, peste 16 milioane de persoane încă nu au apei prin implicarea unui grup mai divers de părți
acces la apa potabilă de bază și mai mult de 31 de interesate în gestionarea resurselor de apă. În acest
milioane de oameni au nevoie de salubrizare de context, campania Zilei Mondiale a Apei din 2021
generează o conversație publică globală pe rețelele
bază.
Inegalități semnificative persistă între zonele ru- de socializare despre modul în care oamenii
rale și urbane și între oamenii bogați și săraci, apreciază apa pentru toate utilizările sale. Scopul
locuitorii din mediul rural, cei mai săraci fiind și este de a crea o înțelegere mai cuprinzătoare a modului în care apa este evaluată în contexte diferite,
cei mai dezavantajați.
Sursele principale de apă potabilă în Republica astfel încât să putem proteja această resursă
Moldova sunt sondele arteziene şi râurile Nistru şi prețioasă pentru toată lumea.

Din cauza pandemiei de coronavirus, rubrica „Ba, al meu e mai frumos!”
se suspendă, urmând a ﬁ reluată atunci când situaţia va reveni la normal

