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Intocmirea si publicarea raportului Primarului comunei Ghiroda privind activitatea anului 2018,
a devenit ceva firesc pentru autoritatea locala, in contextul preocuparii pentru o reala deschidere si
transparenta a institutiei noastre.
Alaturi de dezbaterile publice organizate cu cetatenii, acest raport este unul din instrumentele
prin care Primaria Ghiroda pune la dispozitia cetatenilor date concrete despre activitatea noastra, despre
modul cum au fost folositi banii publici.
Raportul contine informatii despre activitatea aparatului de specialitate al Primarului si a
serviciilor publice din subordinea acestuia. Consider ca datele prezentate in raport pot oferi cetatenilor
comunei o imagine generala asupra activitatii noastre in anul care a trecut, asupra modului si eficientei
rezolvarii problemelor comunitatii locale. Asa cum am incercat in fiecare an, acest raport nu vreau sa
reprezinte doar un act administrativ impersonal, ci sa fie un instrument de informare a cetatenilor
comunei, cu privire la modul si eficienta rezolvarii treburilor publice, a actiunilor intreprinse pentru
realizarea strategiilor, a modului de indeplinire a obiectivelor propuse pe principalele domenii de
activitate, manifestandu-mi inca o data deschiderea si transparenta fata de cetatean.
Incercam sa imbunatatim in fiecare an calitatea si eficienta muncii noastre. Ca si in anii anteriori,
pentru atingerea scopurilor propuse am folosit prerogativele conferite de lege autoritatii executive in
conditiile legislatiei actuale, cu respectarea principiilor fundamentale conferite de lege: descentralizare,
autonomie locala, deconcentrarii serviciilor publice, eligibilitatii autoritatilor administratiei publice
locale, legalitatii si al consultarii cetatenilor in solutionarea problemelor locale de interes deosebit.
Si in anul 2018, la toate realizarile institutiei, un aport deosebit de important a fost adus de
intregul aparat de lucru al primarului si de personalul serviciilor subordonate, care convins de importanta
muncii sale a depus eforturi remarcabile pentru obtinerea rezultatelor care vor fi prezentate in continuare.
In vederea elaborarii politicilor publice aplicabile pentru intervalul la care facem referire in prezentul
raport, s-au analizat rezultatele anilor anteriori si s-a continuat procesul de eficientizare a serviciilor la
nivelul primariei, nefiind neglijata nici eficacitatea, nici calitatea prestatiilor oferite. In acest interval sau inregistrat rezultate bune si foarte bune, personalul intelegand pe deplin responsabilitatea pe care o
poarta, atat pentru respectarea legalitatii, dar si pentru a veni in intampinarea doleantelor cetatenilor,
repliindu-se ca de fiecare data la cerinte si facand fata cu succes acestora.
Asa cum a rezultat si din structura rapoartelor de activitate ale anilor precedenti, atributiile care
imi sunt conferite prin lege nu se pot indeplini decat prin intermediul intregii structuri a Primariei, de
aceea in calitate de conducator al administratiei publice locale, in acest raport se vor regasi rezultatele
tuturor compartimentelor de resort si ale serviciilor subordonate.
Actiunile care au fost intreprinse in anul 2018 au vizat toate sectoarele de activitate din sfera
administratiilor locale, respectiv investitii de interes local, asistenta sociala, educatie, sanatate, cultura,
sport, ordine publica, situatii de urgenta, protectia si refacerea mediului, dezvoltare urbana, stare civila,
servicii de utilitate publica, activitati de administratie social-comunitara. S-a incercat si reusit in cea mai
mare masura mediatizarea tuturor actiunilor initiate sau gazduite de primarie, prin publicarea de
informatii pe site-ul oficial www.primariaghiroda.ro , anunturi afisate la avizierul primarei, pagina de
facebook a primariei Ghiroda, prin mijloace mass-media ( posturile locale de televiziune). O modalitate
importanta de comunicare a actiunilor Primariei o constitutie si ziarul local cu apartitie lunara precum
“LUMINA”.
Pentru mentinerea unui contact permanent cu cetatenii s-a incercat eficientizarea activitatii
biroului de relatii cu publicul- REGISTRATURA care functioneaza si ca un centru de informare al
cetatenilor, prin intermediul caruia se exercita transparenta in administratie, prin oferirea de informatii
pertinente solicitantilor, oferirea de formulare, gestionandu-se categoriile principale de probleme, care
ulterior sunt analizate in vederea emiterii celor mai bune decizii. In cadrul acestui compartiment s-a
acordat consiliere si indrumare cetatenilor, astfel incat timpul de rezolvare a doleantelor acestora sa nu
depaseasca o perioada mai mare de cateva zile, cu exceptia celor a caror rezolvare necesita o perioada
mai indelungata de timp, urmarindu-se in acelasi timp si respectarea de catre compartimentele de
specialitate a termenelor legale.
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In anul 2018, intr-un trend ascendent, asa cum ne-am obisnuit in ultimii ani, s-au inregistrat un
numar de 29.547 documente inregistrate fata de 18.939 in anul 2017, pondere mare avand solicitarile de
eliberare adeverinte, autorizatii si certificate de urbanism.
In baza Legii nr.544/2001 s-au inregistrat un numar total de 11 solicitari, din care 9 solicitari
inregistrate adresate de persoane fizice si 2 solicitari inregistrate adresate de persoane juridice. Toate
aceste inregistrari departajate dupa modalitatea de solutionare a acestora pentru anul 2018 au fost
solutionate favorabil.
O atributie importanta a intregului aparat de specialitate o constituie fundamentarea proiectelor
de acte normative adoptate sau emise de autoritatile locale, precum si sustinerea materialelor in plenul
sedintelor de consiliu local. In intervalul analizat am convocat un numar de 25 sedinte ale Consiliului
Local, am initiat un numar de 301 proiecte de hotarari care au fost supuse spre dezbatere Consiliului
Local si aprobate un numar de 291, colaborarea excelenta existenta intre Primar si Consiliul Local avand
impact in rezultatele intregii institutii.
In anul 2018 am emis un numar de 274 dispozitii cu caracter nominal sau general, marea
majoritate venind in intimpinarea dorintelor cetatenilor, nici una din dispozitiile emise nefiind atacata
in instanta de contencios administrativ, aici fiind meritul secretarului comunei GHIRODA care vizeaza
pentru legalitate actele administrative adoptate sau emise de autoritatea publica.
Tot in aceasta perioada am discutat in cadrul audientelor saptamanale cu un numar de
aproximativ de 500 cetateni ai comunei, cautand o rezolvare pentru fiecare problema expusa. Din dorinta
de a vedea exact care sunt problemele cetatenilor si pentru o deschidere catre dialog, am initiat o intalnire
periodica, sambata , numita „La o cafea cu primarul”
Am avut o preocupare permanenta pentru promovarea imaginii localitatii noastre si obtinerea de
proiecte de finantare din fondurile postaderare. In intervalul analizat s-a incercat pastrarea traditiilor
locale cautand ca fiecare sarbatoare sa fie aniversata intr-un mod specific implicand in aceste activitati
o paleta cat mai larga din randul cetatenilor, punandu-se accent pe tinerii din comuna Ghiroda.
Asa cum ne-am obisnuit ca in fiecare an, Ziua Unirii 24 ianuarie sa fie sarbatorita pe masura
importantei sale printr-un program cultural artistic. Nu am lasat sa treaca nesarbatorita cum se cuvine
ziua simbolica de 8 Martie „ ziua femeii,” oferind flori femeilor din comuna Ghiroda. In Sfanta Zi a
Inaltarii Domnului se comemoreaza “Ziua Eroilor” si ca in fiecare an s-au depus coroane la
monumentele din fata Bisericii „Sfantul Gheorghe” si monumentul din fata Scolii din Ghiroda.
Manifestarile dedicate acestei zile nu reprezinta numai indeplinirea unei indatoriri de pietate ci si
recunostinta fata de cei cazuti, si de concentrare a acestor pilde in locuri de onoare, cu valoare educativa
pentru tanara generatie.
La 100 ani de la Marea Unire, in Comuna Ghiroda am ales sa sarbatorim prin diverse activitati
cultural artistice precum: „Un drum simbol al Unirii” in 1 decembrie Giarmata Vii-Ghiroda si 8
decembrie Ghiroda – Giarmata Vii, Todeum si Sfintirea monumentelor, Moment Solemn Romania 100
de ani- Grupul de Cateheza Duminicala Ghiroda si programul artistic prezentat de ansamblul „Flori din
Campie”, ansamblul „Cununa Timisului”, ansamblul „Datina”, formatia „Pro Datina” precum si
Fanfara Bisericii Penticostale „Maranata” din Ghiroda
Primăria Comunei Ghiroda, în parteneriat cu Asociaţia Crescătorilor de Albine din România Filiala Timiş, a organizat în perioada 10 – 11 martie 2018, manifestarea „Târgul Apicol Ghiroda Timişoara – ediţia a-VIII-a ”. Târgul reuneşte producători şi comercianţi de produse apicole din România
şi din strainătate (Serbia, Ungaria, Croaţia, Germania), principalele produse comercializate fiind faguri
artificiali, unelte, echipamente, stupi, utilaje şi accesorii, hrană, medicamente şi biostimulatori pentru
albine, miere, polen, ambalaje pentru miere, cosmetice etc.
In data de 5 iunie, ca in fiecare an, in parteneriat cu scolile din comuna (Comuna Ghiroda si sat
apartinator Giarmata Vii) a fost marcata Ziua mondiala a mediului inconjurator . Fiecare Zi mondială a
mediului înconjurător este organizată în jurul unei teme care pune accentul pe o preocupare deosebit de
presantă în ceea ce priveşte mediul. Tema din 2018 – ”Beat Plastic Pollution” – pune accentul pe
combaterea poluării cu materiale plastice. Doresc ca si pe viitor sa pastram acest moment de participare
efectiva si activa a prescolarilor si elevilor la viata spiritual-culturala a comunei, a participarii unanime
a tuturor la sarbatoarea acestor zile.
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Compartimentul Resurse Umane este o structură din cadrul aparatului de specialitate al
Primarului, care se subordonează Primarului. Colaborează cu toate compartimentele Primăriei Ghiroda,
respectiv cu serviciile publice aflate sub autoritatea Consiliului Local Ghiroda.
Organizarea resurselor umane constă în ansamblul activităţilor orientate către asigurarea, dezvoltarea,
motivarea şi menţinerea resurselor umane în cadrul instituţiei în vederea realizării cu eficienţă maximă
a obiectivelor şi satisfacerii nevoilor angajaţilor, precum și organizarea activității de securitate și
sănătate în muncă a acestora.
Resursele umane constituie elementul creator, activ şi coordonator al activităţii din cadrul
instituţiei, ele influenţând decisiv eficacitatea utilizării resurselor materiale, financiare şi informaţionale.
Sănătatea și securitatea muncii reprezintă un ansamblu de activitați având ca scop asigurarea
condițiilor optime în desfășurarea procesului de muncă, apărarea sănătății, integritații corporale și vieții
angajaților și a altor persoane angrenate în procesul de muncă.
Pe parcursul anului 2018 Compartimentul Resurse Umane a inițiat și desfășurat următoarele
activități:
- actualizarea permanentă a sistemului informatic privind gestiunea resurselor umane care presupune
introducerea si/sau completarea dosarelor profesionale atât pentru funcţionarii publici, cât şi
personalului contractual din cadrul Primăriei Comunei Ghiroda
- întocmirea și actualizarea registrului general de evidenţă a salariaţilor în format electronic
(REVISAL), precum si a portalul ANFP. A fost asigurată gestionarea unitară şi eficientă a resurselor
umane, precum şi urmărirea carierei funcţionarului public
- pe baza dispoziţiilor primite din partea primarului, în conformitate cu prevederile legale, au fost
întocmite proiecte de hotărâri privind modificarea şi aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii
pentru aparatul de specialitate al Primarului Comunei Ghiroda, proiecte de hotărâri privind aprobarea
Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei
Ghiroda pentru anul 2018.
- pe baza statului de funcţii aprobat de Consiliul Local, a fost întocmit și supus spre aprobarea
conducerii statul de funcţii nominal şi de personal; a fost asigurată comunicarea acestora către Consiliul
Județean Timiș
Au fost iniţiate dispoziţii, având ca obiect: numirea în funcţii publice, reîncadrări în funcții
publice, desemnarea indrumătorilor pentru perioada de stagiu a functionarilor publici debutanti,
desemnarea evaluatorului la sfarsitul perioadei de stagiu pentru functionarii publici debutanti,
întocmirea contractelor individuale de muncă, încetare raporturilor de serviciu/ muncă, suspendarea
raporturilor de serviciu / muncă, modificarea raporturilor de serviciu/ muncă (transfer); constituirea
comisiilor de concurs şi a comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, acordarea mandatul unor membrii
ai comisiei de disciplină, încadrarea în clase de salarizare suplimentare, promovarea în grad profesional,
delegare atribuții, modificare gradații de vechime, acordari/incetari drepturi salariale, aplicarea
prevederilor legale tuturor salariatilor institutiei Primariei Ghiroda, stabilirea indemnizaţiilor pentru
pentru primarul şi viceprimarul Comunei Ghiroda, respectiv stabilirea indemnizaţiilor de şedinţă pentru
consilierii locali din Consiliul Local al Comunei Ghiroda, intocmirea de diferite regulamente,
modificare contracte individuale de muncă/fișe ale postului, alte dispoziții, la solicitarea conducerii
instituției: componență diferite comisii, participarea la organizarea de referendumuri
A fost monitorizată activitatea de perfecţionare profesională a funcţionarilor publici prin
cursurile de formare şi perfecţionare profesională. S-a asigurat completarea dosarelor profesionale cu
diplomele de participare la programele de perfecționare
S-a colaborat cu Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici în vederea obținerii avizelor
prevăzute de lege, comunicării actelor emise cu privire la funcţionarii publici (numire în funcţii
publice, funcţie de conducere, sancţionare, modificare, suspendare ori încetare raporturi de serviciu,
organizare concursuri de recrutare/promovare)
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Au fost organizate concursuri de ocupare a funcţiilor vacante. În acest sens Compartimentul
Resurse Umane a asigurat: publicitatea concursului, informarea privind condiţiile de participare la
concurs, preluarea dosarelor de înscriere, organizarea si desfăşurarea probelor de concurs,
supravegherea candidaţilor în timpul probelor scrise şi a probelor de interviu, asigurarea secretariatului
in cadrul comisiilor de concurs, întocmirea documentaţiilor la finalizarea concursului demersurile de
încadrare şi integrarea în organizaţie pentru noii angajaţi
S-au stabilit posturile de lucru care necesită examene medicale suplimentare şi posturile de
lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea aptitudinilor şi/sau control
psihologic periodic. S-a efectuat programarea lucratorilor la medicul de medicina muncii. S-a asigurat
colaborarea cu medicul de medicina muncii în vedere obținerii fișelor de aptitudine și a asigurarii
îndeplinirii procedurilor necesare la angajarea personalului salariat
Misiunea generală privind resursele umane constă în implementarea unui pachet de măsuri în
domeniu care vor avea ca rezultat o performanţă de calitate înaltă a angajaţilor şi a organizaţiei în
general. Aceste măsuri vor acoperi întreg domeniul de activităţi privind resursele umane, respectiv
selectarea şi recrutarea personalului, mecanisme de evaluare a performanţei personalului, menținerea,
motivarea şi promovarea angajaţilor, pregătirea şi dezvoltarea profesională continuă, sistemul IT pentru
resurse umane şi administrarea organizaţională.
Toţi aceşti factori trebuie să conlucreze pentru a genera un nivel ridicat de calitate şi eficienţă
din partea angajaţilor şi a institutiei ca întreg. Acest lucru susţine implementarea obiectivelor principale
ale Primăriei Ghiroda, în special cel referitor la „Creşterea profesionalismului personalului instituţiei în
scopul eficientizării relaţiei cu cetăţenii”, rezultând o instituţie profesională şi credibilă pentru creşterea
calităţii actului administrativ şi a eficienţei activităţii structurilor administrative.
Obiective:
1. Stabilirea cerințelor de pregătire profesională, pe domenii și pe fiecare salariat, pentru îmbunătățirea
activității instituției prin organizarea la nivelul instituţiei a acţiunii de evaluare anuală a performanţelor
profesionale ale salariaţilor.
2. Reorganizarea: Analiza propunerilor de structură organizatorică ale compartimentelor aparatului de
specialitate al primarului şi pregătirea documentaţiei necesare (referat de specialitate, organigramă, stat
de funcţii), în vederea dezbaterii şi aprobării de către Consiliul Local al Ghiroda
3. Stabilirea drepturilor salariale ale angajaţilor instituţiei.
4. Stabilirea necesității cerințelor de ocupare a posturilor vacante conform Planului anual de ocupare
avizat de către A.N.F.P.
Compartimentul Contabilitate, are ca activitate specializată măsurarea, evaluarea,
cunoaşterea, gestiunea şi controlul activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, precum şi a rezultatelor
obţinute din activitatea instituţiilor publice, trebuie să asigure înregistrarea cronologică şi sistematică,
prelucrarea, publicarea şi păstrarea informaţiilor cu privire la poziţia financiară, performanţa financiară
şi fluxurile de trezorerie, atât pentru cerinţele interne ale acestora, cât şi pentru utilizatorii externi:
creditorii, clienţii, dar şi alţi utilizatori
Contabilitatea instituţiilor publice asigură informaţii ordonatorilor de credite cu privire la:
- execuţia bugetelor de venituri şi cheltuieli,
- rezultatul execuţiei bugetare,
- patrimoniul aflat în administrare,
- rezultatul patrimonial (economic),
- costul programelor aprobate prin buget, dar şi
- informaţii necesare pentru întocmirea contului general anual de execuţie a bugetului de stat, a contului
anual de execuţie a bugetului asigurărilor sociale de stat şi fondurilor speciale.
In conformitate cu prevederiile Legii nr.215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si in conformitate cu Legea nr. 02 din 03 ianuarie
2018 bugetului de stat pe anul 2018, Legea 273/2006 privind finantele publice locale, Legea 82/1991 Legea contabilitatii; Ordonanta de Urgenta nr. 90 din 06 decembrie 2017 privind unele masuri fiscalbugetare, prorogarea unor termene, precum si modificarea si completarea unor acte normativ, s-a supus
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dezbaterii dvs. bugetul local pe anul 2018 si bineinteles avand in vedere si Ordinul nr. 3858/2018 pentru
completarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018, aprobate
prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3.809/2018,
Propunerea bugetul local pe anul 2018 si estimari 2019-2021 pentru Primaria Ghiroda, are la
baza prevederiile Legii nr. 02 din 03 ianuarie 2018 bugetului de stat pe anul 2018, respectandu-se
totodata si prevederile altor acte normative in vigoare privind prioritatile si restrictiile ce se impun in
asigurarea conditiilor materiale si a surselor de finantare pentru realizarea actiunilor si activitatilor ce se
finanteaza de la bugetul local, astfel s-a adoptat : Hotararea nr. 29/09.02.2018 privind aprobarea
Bugetului Local al comunei Ghiroda pe anul 2018 si estimari 2019-2021 pentru Primaria Ghiroda
Bugetul local al comunei Ghiroda realizat la 31.12.2018 a fost de 27.768,15 mii lei, fata de anul
anterior (2017) 31.817,89 mii lei
- venituri proprii
26.580,67 mii lei reprezintă 95,72%
din bugetul local
- sume defalcate din TVA, din care:
1.187,47 mii lei reprezintă 4.28%
din bugetul local
- sume defalcate din TVA ptr finanțarea
1.178,47 mii lei 4.24 %
cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraselor, municipiilor, sectoarelor
și Municipiului București
- sume defalcate din TVA ptr drumuri
9 mii lei 0.03%
La capitolul cheltuieli ale bugetului local, comuna Ghiroda se prezintă astfel :
Cheltuieli total
33.586,52 mii lei
Cheltuieli personal
3.389,42 mii lei
Cheltuieli cu materiale și servicii
12.573,32 mii lei
Transferuri
1.734,78 mii lei
Investiții
15.912,70 mii lei
Sume recuperate din ani interiori
23.70 mii lei
EXCEDENT 2018

31.724,27 MII LEI

Caracteristica de baza a contului de executie este aceea ca oglindeste in realizarile, dimensiunea
efectiva a activitatii economice si sociale consumatoare de resurse si producatoare de rezultaturi. Daca
bugetul de venituri si cheltuieli este un document previzional care estimeaza marimea indicatorilor,
contul de executie prezinta gradul de indeplinire a ceea ce institutia si-a propus sa cuprinda toate
operatiile efectuate de institutie in anul bugetar in legatura cu incasarile si platile efectuate, in structura
in care a fost aprobat bugetul.
Având în vedere cele prezentate mai sus, garantându-vă totodată că fondurile intotdeauna au
fost utilizate economicos şi în conformitate cu legislaţia în vigoare, compartimentul contabilitate
propune spre aprobare contul de execuţie a bugetului local al comunei Ghiroda, pe fiecare trimestrul I,
II, III si IV a anului 2018
Veniturile si cheltuieliile incasate si efectuate pe trimestrele I, II, III si IV - 2018 , sunt cuprinse in
- contul de executie buget local venituri
- contul de executie buget local cheltuieli,
- bilantul la datele de: 31.03.2018, 30.06.2018, 30.09.2018, 31.12.2018
- contul de rezultat patrimonial
În cursul anului 2018, în cadrul Compartimentului buget – contabilitate s-au elaborat şi depus
la Direcţia Generală a Finanţelor Timis situaţiile financiare trimestriale aferente anului 2018 şi situaţia
financiară anuală pentru anul anterior, cu urmatorul cuprins :
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• Bilantul contabil
• Contul de rezultat patrimonial
• Situatia fluxurilor de trezorerie
• Disponibilul mijloacelor cu destinatie speciala
• Contul de executie a bugetului local
• Contul de executie a creditelor interne
• Contul de executie a bugetului in afara bugetului local
• Contul de executie a bugetului veniturilor proprii
• Detalierea cheltuielilor
• Situatia activelor fixe
• Siatuatia activelor si datoriilor
• Situatia unor indicatori referitori la protectia persoanelor cu handicap
De asemenea a fost întocmit Bugetul local iniţial pe anul 2018 atat la venituri cat si la cheltuieli,
ulterior rectificat de 7 ori, toate bugetele fiind depuse de asemenea la Direcţia Generală a Finanţelor
Timis.
Au mai fost gestionate fonduri pentru următoarele surse de finanţare:
• Credite interne
• Fondul de rulment
• Venituri proprii
• Fonduri cu destinaţie specială
În cursul anului s-au întocmit 2367 ordine de plată şi 291 de dispoziţii bugetare. S-au întocmit
lunar şi trimestrial următoarele situaţii financiare:
- Monitorizarea cheltuielilor de personal (lunar şi trimestrial)
- Contul de execuţie a creditelor interne (lunar)
- Planificarea chetuielilor de casă (lunar)
- Anexe conform Ordonanta de Urgenta nr. 90 din o6 decembrie 2017 privind unele masuri fiscal bugetare,
prorogarea unor termene, precum si modificarea si completarea unor acte normative (permanent)
- Bilanţ şi situaţia plăţilor (lunar)
- Declaratia lunara M500 conform Ordinului 2263/2016
- Declaratia L153 conform Ordinului 2169/2018
- Declaratia D11 conform Ordinului nr. 1.024/1.582/934/2017
- Programul P400 conform Ordinului 668/2014
Referitor la procedura licitatie pentru: Programul anual propriu pentru acordarea de finantari
nerambursabile din bugetul Comunei Ghiroda alocate pentru activitati nonprofit de interes local pentru
anul 2018, (domeniul cultura)- Legea 350 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri
publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, a Ordonantei nr.51/1998 privind
imbunatatirea sistemul de finantare a programelor, proiectelor si actiunilor culturale, a Ordinului
130/2006 modificat prin Ordonanta 236/2006 in Baza Hotararea Consiliului Local nr. 68/21.02.2018,
Hotararea Consiliului Local nr. 63/09.02.2018 , Hotararea Consiliului Local nr.108/21.03.2018
Toate proiectele s-au desfasurat in concordanta cu contractele incheiate si au fost decontate de catre
beneficiari
Nr.crt.
1.

2.

3.

Solicitant

Titlul
Proiectului

Suma solicitata

Suma aprobata

PAROHIA ORTODOXA
ROMANA GIARMATA
VII

EDITARE SI TIPARIRE REVISTA
LUNARA „VATRA NOUA” 2018

20.000 lei

20.000 lei

4.000 lei

4.000 lei

6.000 lei

6.000 lei

PAROHIA ORTODOXA
ROMANA GIARMATA
VII
PAROHIA ORTODOXA
ROMANA GIARMATA
VII

CERC DE PICTURA PE STICLA „
ICOANA, FEREASTRA SPRE CER”
STAGIUNEA 2018
SIMPOZION: BISERICA ORTODOXA
GIARMATA VII IN ANUL
CENTENARULUI MARII
UNIRI.CONTRIBUTII ISTORICE,

8
RELIGIOASE, CULTURALE SI
SOCIALE.
4.

5.

DIN AN IN AN – CONCERT DE
COLINDE, EDITIA A XIII-A 2018.

4.000 lei

4.000 lei

STRADA NR.4.

6.000 lei

6.000 lei

CEI TREI MUSCHETARI

5.000 lei

5.000 lei

ASOCIATIA TEATRU
PENTRU TINE
ASOCIATIA TEATRU
PENTRU TINE
ASOCIATIA TEATRU
PENTRU TINE
ASOCIATIA
CULTURALA ART
PROTOCOL
ASOCIATIA
CULTURALA
KABAITAN

TRUPA DE TEATRU IL INTALNESTE PE
MOSUL

12.000 lei

12.000 lei

PLATOU ANIMAT DE 1 IUNIE

15.000 lei

15.000 lei

INVATAM SA RECICLAM

5.000 lei

5.000 lei

TARGUL DE CRACIUN

47.000 lei

47.000 lei

ZILELE COMUNEI GHIRODA

195.000 lei

195.000 lei

ASOCIATIA PRO
DATINA

FESTIVALUL DE DATINI, COLINDE SI
OBICEIURI DE IARNA editia a II-a

40.000 lei

40.000 lei

FESTIVALUL CEAUNELOR editia a II-a/

64.000 lei

63.654,92 lei

FESTIVALUL NATIONAL CONCURS „
DIN COMOARA SATULUI”
CENTENARUL MARII UNIRI

45.000 lei

45.000 lei

50.000 lei

50.000 lei

Dialog 100

17.352,33

13.321,40 lei

ACS Ghiroda – un cluib puternic prin
implicarea comunitatii

810.000

243.000 lei

PAROHIA ORTODOXA
ROMANA GIARMATA
VII
ASOCIATIA TEATRU
PENTRU TINE

6.
ASOCIATIA TEATRU
PENTRU TINE
7.
8.
9.
10.

11.

12.

13.
14
15
16.
17.

ASOCIATIA PRO
DATINA
ASOCIATIA PRO
DATINA
ASOCIATIA PRO
DATINA
Asociatia Dialoguri
Contemporane
ACS Ghiroda

In anul 2018 in baza legii 50/1991 s-a organizat procedura de licitatie publica deschisa cu strigare
privind concesionarea unui numar de 23 parcele din domeniul privat al comunei Ghiroda. La finalul procedurii
au fost atribuite in concesiune un numar de 19 parcele.
Lista ofertantilor castigatori la licitatia avand ca obiect concesionarea unui numar de 19 parcele in
localitatea Ghiroda, Comuna Ghiroda
Nr crt. Nr.parcela
Valoare
redeventa Suprafata parcela Platit redeventa pana
TOP/CAD
adjudecare licitatie
la 31.12.2018
1
409601
7.005,60 lei
563 mp
2.335,20 lei
2
409460
9.587,40 lei
496 mp
3.195,80 lei
3
409470
17.205,54 lei
547 mp
5.735,18 lei
4
409472
20.961,64 lei
552 mp
6.987,21 lei
5
409471
13.021,52 lei
509 mp
4.340,51 lei
6
409474
14.023,92 lei
781 mp
4.674,64 lei
7
409461
14.531,48 lei
835 mp
4.843,83 lei
8
409575
14.152,32 lei
500 mp
4.717,44 lei
9
409468
15.500,80 lei
496 lei
5.166,93 lei
10
409477
20.142,92 lei
553 mp
6.850,33 lei
11
409462
36.014,16 lei
854 mp
12.004,72 lei
12
409464
12.940,20 lei
509 mp
4.313,40 lei
13
409511
9.525,90 lei
508 mp
3.175,30 lei
14
409467
14.176,80 lei
502 mp
4.725,60
A achitat in anul 2019 cu
15
409469
28.263,36 lei
664 mp
penalitatile aferente

16

409458

22.285,20 lei

551 mp

7.576,10 lei

9
17
18
19

409475
13.006,14 lei
486 mp
4.335,38 lei
409459
9.496,28 lei
360 mp
3.197,07 lei
409473
18.979,52 lei
427 mp
6.326,51 lei
La finele anului 2018 s-a colectat la bugetul local al comunei Ghiroda de la cei 18 concesionari o
suma de : 94.501,15 lei
S-au urmarit, realizat si decontat urmatoarele investitii:
NR.
CRT.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

DENUMIRE INVESTITIE

Furnizare stalpi si panou indicator stradal
Servicii de dezinsectie aeriana si terestra
Semnalizare rutiera pe strazile din comuna Ghiroda (montare
calmatoare schimbare indicatoare rutiere)
Lucrari de marcaje rutiere longitudinale, transversale si diverse pe
baza de solvent cu microbile
Tabere pentru piata volanta
Lucrari de realizare teren de sport- teren padel
Lucrari de conexiuni electrice curenti slabi si montaj camere de
supraveghere
Statii de autobuz
Butoni rutieri reflectorizanti
Lucrari de reparatii capitale tribune, vestiare si banci de rezerve
teren fotbal Giarmata Vii
drapel tricolor 65x45 cm cu lance si suport
Generator curent cu remorca
Extindere retea energie electrica pe strada Negoiu 31 imobile
Lucrari de completare acostament strada Teilor Giarmata Vii
Servicii de curatare a canalului betonat str Valisoara evacuare ape
reziduale
Lucrari de pavare si de asfaltare curtea Primariei Ghiroda
Lucrari de modernizare trotuare str Lacului Trestiei legatura
Campului Carpati si Poiana Ruscai
Panou informare regulament Parcuri comuna Ghiroda

ATRIBUITA
ATRIBUITA

VALOARE
CONTRACT
(EXCLUSIV TVA)
96.203,00 RON
132.216,00 RON

ATRIBUITA

131.069,00 RON
74.925,00 RON

ATRIBUITA
ATRIBUITA
ATRIBUITA

23.100,00 RON
238.574,85 RON
450.000,00 RON

ATRIBUITA
ATRIBUITA
ATRIBUITA

125.000,00 RON
86.376,00 RON
356.027,68 RON

ATRIBUITA
ATRIBUITA
ATRIBUITA
ATRIBUITA
ATRIBUITA

17.955,00 RON
130.000,00 RON
369.000,00 RON
297.275,94 RON
22.275,54 RON

ATRIBUITA
ATRIBUITA

263.505,85 RON
405.289,75 RON

ATRIBUITA

9.368,00 RON

Echipamente de joaca parcuri (hinta balansoar topogan Dale
cauciuc lada nisip)
Lucrari de racordare canalizare de la camin colector la camin
strada Orhideelor
Lucrari de reparare a strazii Egretei adaos de piatra burdusiri si
asfalt 6 cm
Lucrari decolmatare a canalelor de scurgere a apelor pluviale
Sistem informare in sala de sedinta consiliu

ATRIBUITA

39.830,00 RON

ATRIBUITA

301.058,50 RON

ATRIBUITA

154.050,00 RON

ATRIBUITA
ATRIBUITA

1.178.500,00 RON
15.984,00 RON

ATRIBUIRI DIRECTE

STAREA
PROCEDURII

1.“Extindere, reabilitare si modernizare sistem de alimentare cu apa in comuna Ghiroda, judetul
Timis”obiectiv finantat prin PNDL II, valoarea totala a proiectului este in suma de 9.916.009 lei (inclusiv
TVA)
Pentru obiectivul mentionat la ora intocmirii raportului se desfasoara licitatia privind executia
de lucrari fiind in faza evaluarii ofertelor depuse de candidati in cadrul procedurii.
2.”Construire gradinita in comuna Ghiroda, jud. Timis” obiectiv finantat prin PNDL II se afla in faza
realizarii proiectului tehnic de catre castgatorul licitatiei, valoarea totala a proiectului este in suma de
5.546.222 lei (inclusiv TVA)

NR.CRT.

DENUMIRE INVESTITIE

ATRIBUITA

VALOARE
CONTRACT
(EXCLUSIV TVA)
2.564.813, 36 RON

ATRIBUITA

2.735.237,10 RON

ATRIBUITA

2.754.880,50 RON

ATRIBUITA

262. 800,00 RON

ATRIBUITA

206.400, 00 RON

ATRIBUITA

197.432,88 RON

Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului :
“Extindere strada Bradului si Dambovitei pana in Calea Lugojului si
Strada Dunarea, in com.Ghiroda, jud Timis”

ATRIBUITA

184.800,00 RON

Servicii de proiectare si asistenta tehnica din partea proiectantului in
vederea realizarii obiectivului investitional

ATRIBUITA

351.641,61 RON

PROCEDURI SIMPLIFICATE
1
2
3
4

5

6

7

Modernizare 3 strazi in comuna Ghiroda:
Str. Bradului,Aleea Dambovitei si Calea Sperantei
Executie lucrari de intretinere periodica prin reparatii cu mixtura
asfaltica a strazilor din comuna Ghiroda, jud. Timis (Acord Cadru)
Executie lucrari de intretinere periodica prin pietruire a strazilor din
comuna Ghiroda, jud. Timis (Acord Cadru)
Microbuz 22+1 locuri
Servicii de proiectare si asistenta
1 - Extindere retea de canalizare
tehnica din partea proiectantului
menajera in localitatea Ghiroda
in vederea realizarii obiectivului
si localitatea Giarmata Vii,
investitional „Extindere retea cu
comuna Ghiroda
apa si canalizare menajera in
localitatea Ghiroda si in localitatea
Giarmata Vii, comuna Ghiroda,
judetul Timis”
(2 Loturi)
2 - Extindere retea de
alimentare cu apa in localitatea
Ghiroda si localitatea Giarmata
Vii, comuna Ghiroda

STAREA
PROCEDURII

"Extinderea retelei de canalizare menajera in comuna Ghiroda,jud.
Timis" (dupa Pod)
8
9
10
11

12

Extindere,reabilitare si modernizare sistem de alimentare cu apa in
comuna Ghiroda,jud. Timis
Achizitionarea unei autoutilitare
Servicii de proiectare si executie lucrari de iluminat public si retele
electrice pe strada Dunarea din comuna Ghiroda,jud. Timis.
Servicii de studii de fezabilitate
1 - Modernizare strazi in
pentru 2 loturi:
comuna Ghiroda,jud. Timis
Lot 1 "Modernizare strazi in
comuna Ghiroda,jud. Timis" si
2 - Modernizare,reabilitare si
Lot 2 "Modernizare,reabilitare si
extindere pod peste raul Bega in
extindere pod peste raul Bega in
comuna Ghiroda,jud. Timis
comuna Ghiroda,jud. Timis"
Servicii de proiectare si asistenta
tehnica din partea proiectantului
(5 Loturi) pentru urmatoarele
obiective investitionale:
LOT I – elaborare documentatii
tehnice in fazele precizate in tema
de proiectare si asigurare asistenta
tehnica din partea proiectantului
in scopul realizareii obiectivului
investitional „Construire spatiu
administrativ si amenajare curte
primarie in comuna Ghiroda,jud.
Timis”;
LOT II – elaborare documentatii
tehnice in fazele precizate in tema
de proiectare si asigurare asistenta
tehnica din partea proiectantului
in scopul realizareii obiectivului
investitional „Realizare drumuri
colectoare, inclusiv panouri
fonoabsorbante, pe toata lungimea
centurii, comuna Ghiroda”;
LOT III – elaborare documentatii
tehnice in fazele precizate in tema
de proiectare si asigurare asistenta
tehnica din partea proiectantului
in scopul realizareii obiectivului
investitional „Amenajare parc str.
Bisericii, localitatea Giarmata Vii,
comuna Ghiroda”

LOT I – elaborare documentatii
tehnice in fazele precizate in
tema de proiectare si asigurare
asistenta tehnica din partea
proiectantului in scopul
realizareii obiectivului
investitional „Construire spatiu
administrativ si amenajare curte
primarie in comuna
Ghiroda,jud. Timis”;
LOT II – elaborare
documentatii tehnice in fazele
precizate in tema de proiectare
si asigurare asistenta tehnica din
partea proiectantului in scopul
realizareii obiectivului
investitional „Realizare drumuri
colectoare, inclusiv panouri
fonoabsorbante, pe toata
lungimea centurii, comuna
Ghiroda”;
LOT III – elaborare
documentatii tehnice in fazele
precizate in tema de proiectare
si asigurare asistenta tehnica din
partea proiectantului in scopul
realizareii obiectivului
investitional „Amenajare parc
str. Bisericii, localitatea
Giarmata Vii, comuna Ghiroda”

IN REEVALUARE
OFERTE
ATRIBUITA
IN DESFASURARE

210.000,00 RON

ATRIBUITA

130.000,00 RON

ATRIBUITA

130.000,00 RON

ATRIBUITA

48.000,00 RON

ATRIBUITA

147.000,00 RON

ATRIBUITA

50.000,00 RON

10

11
LOT IV – elaborare documentatii
tehnice in fazele precizate in tema
de proiectare si asigurare asistenta
tehnica din partea proiectantului
in scopul realizareii obiectivului
investitional "Amenajare parc,
cartierul Slavic, localitatea
Ghiroda, comuna Ghiroda"
LOT V – elaborare documentatii
tehnice in fazele precizate in tema
de proiectare si asigurare asistenta
tehnica din partea proiectantului
in scopul realizareii obiectivului
investitional „Construire sediu
primarie in comuna Ghiroda,jud.
Timis”

13

14
15

Servicii de proiectare si asistenta
tehnica din partea proiectantului
(3 Loturi) pentru urmatoarele
obiective investitionale:
LOT I – elaborare documentatii
tehnice in fazele precizate in tema
de proiectare si asigurare asistenta
tehnica din partea proiectantului
in scopul realizareii obiectivului
investitional „Extindere
cladire,modernizare si amenajare
curte interioara dispensar comuna
Ghiroda,jud. Timis”;
LOT II – elaborare documentatii
tehnice in fazele precizate in tema
de proiectare si asigurare asistenta
tehnica din partea proiectantului
in scopul realizareii obiectivului
investitional „Modernizare spatiu
administrativ Giarmata Vii (fosta
gradinita), comuna Ghiroda,jud.
Timis”;

LOT IV – elaborare
documentatii tehnice in fazele
precizate in tema de proiectare
si asigurare asistenta tehnica din
partea proiectantului in scopul
realizareii obiectivului
investitional "Amenajare parc,
cartierul Slavic, localitatea
Ghiroda, comuna Ghiroda"
LOT V – elaborare
documentatii tehnice in fazele
precizate in tema de proiectare
si asigurare asistenta tehnica din
partea proiectantului in scopul
realizareii obiectivului
investitional „Construire sediu
primarie in comuna
Ghiroda,jud. Timis”
LOT I – elaborare documentatii
tehnice in fazele precizate in
tema de proiectare si asigurare
asistenta tehnica din partea
proiectantului in scopul
realizareii obiectivului
investitional „Extindere
cladire,modernizare si
amenajare curte interioara
dispensar comuna Ghiroda,jud.
Timis”;

LOT II – elaborare
documentatii tehnice in fazele
precizate in tema de proiectare
si asigurare asistenta tehnica din
partea proiectantului in scopul
realizareii obiectivului
investitional „Modernizare
spatiu administrativ Giarmata
Vii (fosta gradinita), comuna
Ghiroda,jud. Timis”;
LOT III – elaborare documentatii
LOT III – elaborare
tehnice in fazele precizate in tema
documentatii tehnice in fazele
de proiectare si asigurare asistenta precizate in tema de proiectare
tehnica din partea proiectantului
si asigurare asistenta tehnica din
in scopul realizareii obiectivului
partea proiectantului in scopul
investitional „Modernizare camin
realizareii obiectivului
cultural in comuna Ghiroda,jud.
investitional „Modernizare
Timis”
camin cultural in comuna
Ghiroda,jud. Timis”
“Achizitionare autocar SECOND HAND min. 50 locuri”
Servicii de proiectare si asistenta
tehnica din partea proiectantului
in vederea realizarii obiectivului
investitional „Reabilitare si
modernizare strazi/drumuri in
comuna Ghiroda, judetul Timis”
(7 loturi)

LOT 1 - Servicii de proiectare si
asistenta tehnica din partea
proiectantului in vederea
realizarii obiectivului
investitional „Reabilitare si
modernizare strazi/drumuri in
comuna Ghiroda, judetul Timis”
LOT 2 - Servicii de proiectare si
asistenta tehnica din partea
proiectantului in vederea
realizarii obiectivului
investitional „Reabilitare si
modernizare strazi/drumuri in
comuna Ghiroda, judetul Timis”
LOT 3 - Servicii de proiectare si
asistenta tehnica din partea
proiectantului in vederea
realizarii obiectivului
investitional „Reabilitare si

ATRIBUITA

50.000,00 RON

ATRIBUITA

141.120,00 RON

ATRIBUITA

60.480,00 RON

ATRIBUITA

36.00,00 RON

ATRIBUITA

141.120,00 RON

ATRIBUITA

989.000,00 RON

ATRIBUITA

114.000,00 RON

ATRIBUITA

49.800,00 RON

ATRIBUITA

70.680,00 RON

12
modernizare strazi/drumuri in
comuna Ghiroda, judetul Timis”

16

LOT 4 - Servicii de proiectare si
asistenta tehnica din partea
proiectantului in vederea
realizarii obiectivului
investitional „Reabilitare si
modernizare strazi/drumuri in
comuna Ghiroda, judetul Timis”
LOT 5 - Servicii de proiectare si
asistenta tehnica din partea
proiectantului) in vederea
realizarii obiectivului
investitional „Reabilitare si
modernizare strazi/drumuri in
comuna Ghiroda, judetul Timis”
LOT 6 - Servicii de proiectare si
asistenta tehnica din partea
proiectantului in vederea
realizarii obiectivului
investitional „Reabilitare si
modernizare strazi/drumuri in
comuna Ghiroda, judetul Timis”
LOT 7 - Servicii de proiectare si
asistenta tehnica din partea
proiectantului in vederea
realizarii obiectivului
investitional „Reabilitare si
modernizare strazi/drumuri in
comuna Ghiroda, judetul Timis”
"Achizitionare Autospeciala de Prima Interventie si Comanda-APICISU"

17

Achizitionare “Buldoexcavator pe pneuri”

18

" Reglementare retele electrice aeriene de joasa tensiune pe strazile din
localitatea GIARMATA VII prin trecerea acestora in profil subteran "

19

Servicii de studii de fezabilitate
(6 loturi).

20

Servicii de proiectare (elaborare
SF, DALI, studiu topografic,
studiu geotehnic, elaborare proiect
tehnic, caiet de sarcini, detalii de
executie, documentatii pentru
obtinere acorduri si avize si
asistenta tehnica din partea
proiectantului) in vederea
realizarii obiectivului investitional
„Reabilitare si modernizare

1. Piste pentru biciclete
Giarmata Vii
2. Ingropare linii aeriene si
eliberare amplasament in loc.
Giarmata Vii,com.Ghiroda,jud.
Timis.
3. Canale tehnice si iluminat
public pe strazile cu retea
electricain curs de ingropare

ATRIBUITA

121.407,30 RON

ATRIBUITA

46.824,00 RON

ATRIBUITA

95.298,00 RON

ATRIBUITA

26.533,60 RON

ATRIBUITA

474.500,00 RON

ATRIBUITA

346.890,00 RON

IN DESFASURARE

IN DESFASURARE

IN DESFASURARE

4. Subtraversare DN6 - Calea
Lugojului - din strada Victoria
loc. Ghiroda pana in strada
Viorelelor loc. Giarmata Vii.

IN DESFASURARE

5. Realizare 4 benzi de circulatie
de la sens giratoriu DN6 pana la
limita de UAT Remetea Mare

IN DESFASURARE

6. Baza sportiva aeroport

IN DESFASURARE

LOT 10 - „Reabilitare si
modernizare strazi/drumuri
com Ghiroda jud Timis

ATRIBUITA

102.300.00 RON

LOT 12- „Reabilitare si
modernizare strazi/drumuri
com Ghiroda jud Timis

ATRIBUITA

96.942, 76

LOT 11- „Reabilitare si
modernizare strazi/drumuri
com Ghiroda jud Timis

ATRIBUITA

102.300, 00 RON

RON

13
strazi/drumuri in comuna
Ghiroda, judetul Timis”

21

22

23

Prestari servicii de
proiectare,verfificare si asistenta
tehnica pentru Lot1 si Lot 2

Servicii de elaborare studii de
fezabilitate

LOT 9- „Reabilitare si
modernizare strazi/drumuri
com Ghiroda jud Timis

ATRIBUITA

110.015, 85 RON

LOT 8- „Reabilitare si
modernizare strazi/drumuri
com Ghiroda jud Timis

ATRIBUITA

137.009, 78 RON

LOT 3- „Reabilitare si
modernizare strazi/drumuri
com Ghiroda jud Timis

ATRIBUITA

115.600, 00 RON

LOT 5- „Reabilitare si
modernizare strazi/drumuri
com Ghiroda jud Timis

ATRIBUITA

89.646, 86 RON

LOT 1- „Reabilitare si
modernizare strazi/drumuri
com Ghiroda jud Timis

ATRIBUITA

120.079,58 RON

LOT 6- „Reabilitare si
modernizare strazi/drumuri
com Ghiroda jud Timis

ATRIBUITA

160.014,75 RON

LOT 1 - Construire gradinita in
comuna Ghiroda

ATRIBUITA

74.600,00 RON

LOT 2 Extindere, reabilitare si
modernizare sistem de
alimentare cu apa in comuna
Ghiroda, judetul Timis

ATRIBUITA

120.476,00 RON

LOT 2 - Elaborare studiu de
fezbilitate pentru obiectivul
investitional „Largire strada
Vanatorilor la 6m – trotuar si
iluminat public”

ATRIBUITA

83.000,00 RON

ATRIBUITA

150.000,00 RON

ATRIBUITA

150.000,00 RON

ATRIBUITA

Maxim 541 lei/ caine

LOT 4 - Elaborare studiu de
fezbilitate pentru obiectivul
investitional „Piste de biciclete
ghiroda canal Bega continuarea
pistei de biciclete de la
Timisoara pana la Remetea
Mare pe partea cu balta cu
nuferi”
6 - Elaborare studiu de
fezbilitate pentru obiectivul
investitional „Construire drum
colector si piste de biciclete
Ghiroda (piste biciclete sens
dublu, trotuar si iluminat
public) pe traseul Timisoara –
Calea Lugojului – Remetea
Mare”
Concesionarea serviciului de gestionare a cainilor fara stapan de pe
raza U.A.T. Ghiroda,jud. Timis

Toate aceste lucrari s-au putut realiza cu ajutorul: Compartimentului Achizitii Publice a carei
activitate consta in urmatoarele: elaborarea documenatiilor in vederea initierii procedurilor de achizitii
publice de lucrari, servicii, furnizare produse, desfasurarea licitatiilor la nivelul institutiei in urma
publicarii pe SEAP a procedurilor, corespondenta cu operatorii economici in ceea ce priveste
solutionarea contestatiilor depuse in termenele legale, atribuirea contractelor prin evaluarea ofertelor
depuse de operatorii economici conform Legii 98/2016 privind achizitiile publice
La nivelul compartimentului se pregateste documentatia necesara dosarului de achizitie publica,
Referatele de necesitate, Notele justificative de estimare valoare contract, strategii de contractare,
rapoarte de evaluare a ofertelor, anunturi de atribuire a contractelor, fisa de date a achizitiei, formulare,
referate, publicarea acestora in SEAP; se analizeaza impreuna cu Comisia de evaluare a ofertelor,
ofertele depuse in cadrul licitatiilor, se intocmesc Procesele – verbale ale sedintelor de deschidere a
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licitatiei, Solicitari de clarificari, Raspuns la solicitari de clarificari, Raportul procedurii de atribuire,
Comunicarea Rezultatului procedurii, Comunicare acceptare oferta castigatoare, precum si raspunsuri
la contestatiile formulate in cadrul desfasurarii procedurii in orice faza atat cele solicitate autoritatii
contractante de operatorul economic cat si cele adresate de catre CNSC - Bucuresti.
Investitii in curs de executie:
Modernizare strada Dunarea
PT cai de acces trotuare si Rigole etapa II (strada Herculane, Cehlau)
PT construire primarie
Asfaltare strada Scarisoara, Negoiu, Monaco, Noua, Bucuriei, Biruintei, Pacii)
PUG comuna Ghiroda
PT si executie parc strada Stejarului
Baza de date GIS
Fantana publica teren sport Giarmata Vii
Construire Gradinita Giarmata Vii
PT retele de alimentare cu apa peste pod
Fantana strada Cimbrului si strada Cerbului
PT extindere retele de alimentare cu apa Ghiroda si Giarmata Vii (pe strazile unde nu sunt retele)
PT extindere retele de canalizare Ghiroda si Giarmata Vii (pe strazile unde nu sunt retele)
PT modernizare strazi LOT1: Romanitei, Albastrelelor, Ghioceilor, Apele Repezi, Primaverii, Aleea Castanilor,
Salciei, Aleea Trandafirilor
PT modernizare strazi LOT2: Valisoara, Oituz, Ialomita, legatura Plopilor cu str. Predeal, Sinaia de la pod canal
ANIF sens giratoriu, Campei I, Campiei II
PT modernizare strazi LOT3: Busteni, Muntenia, Comarnic I, Comarnic II, Rarau, Pietrele Doamnei, Apuseni,
Padis, str. fara nume
PT modernizare strazi LOT4: Cerbului, Caprioarei si legatura str Caprioarei cu str Aeroport
PT modernizare strazi LOT5: Cimbrulu, Brates, Foisor, Zenit, Panselelor,, inclusiv legatura dintre Calea
Lugojului-Codrului-Biruintei, Holdelor, Soarelui, Arinului, Talian, Dorului, Pelegrinului, Armoniei
PT modernizare strazi LOT7: Fagaras, Campului, Jiul, Bega, Moldovei
PT modernizare strazi LOT8: Padurea Verde, Zorilor, Nufarul, Rachitei, Iris, Crizantemelor, Bujorilor, Florilor,
Zambilei, Lalelelor, Aleea Crinilor, Cucului-legatura cu Calea Lugojului
PT modernizare strazi LOT9: Magnoliei, Narciselor, Brandusei, Lacramioarei, Iorgovanilor, Venus, Valisoara,
Viticultorilor, ViorelelorMestyeacanului, Toporasilor, Pelicanului
PT modernizare strazi LOT10: Daliei, Ardeal, Macilor, Sanzienelor, Aleea Padurarilor, Zmeuris, Catinei,
Fragilor, Merisor, Afinelor, Murului, Coacazelor
PT modernizare strazi LOT11: Gorunilor, Platanilor, Unirii, Salcamilor, Macesului, Salciua, Carpenului
PT modernizare strazi LOT12: Albatrosului, Cucului, Randunelelor, Cocorilor, Pescarusului, Paltinilor, Aleea
Rodiilor
Extindere retele de alimentare cu apa Ghiroda si Giarmata Vii- proiect 2016 (Muntenia, Comarnic, Pietrele
Doamnei, Rarau, Linistei, Holdelor, Brates, Salcamilor)
Retele de canalizare Ghiroda (cartier dupa pod 35 km)
Fantana strada Bisericii
PT largire strada Vanatorilor
Modernizare strazi Bradului, Dambovitei, Sperantei
Expropiere terenuri
Pavare curte primarie
SF piste de biciclete Ghiroda canal Bega continuare pista de biciclete de la Timisoara spre Remetea pe partea cu
Balta cu Nuferi
Acostamente strada Teilor
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“Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în
perioada 2014-2020”, derulat prin POIM in valoare de 180 milioane euro
Conditii specifice aplicabile programului operational Infrastuctura Mare 2014-2020, Axa prioritara 3
Dezvoltarea infrastructurii de mediu in conditii de management eficient al resurselor Obiectul Specific
3.2 Cresterea nivelului de colectare si epurare a apelor uzate urbane, precum si a gradului de asigurare
a alimentarii cu apa potabila a populatiei
Obiectivul principal al strategiei îl reprezintă atingerea unei dezvoltări durabile a comunei care să
ducă la creşterea nivelului de trai al populaţiei. O modalitate de îndeplinire a acestui obiectiv o reprezintă
dezvoltarea prioritară in comuna a sectoarelor de activitate aflate în competenţa Primariei Ghiroda, în
concordanţă cu principiile dezvoltării durabile, pentru creşterea calităţii vieţii şi gestionarea raţională a
resurselor.
Existenţa la nivelul comunei Ghiroda a reţelelor de drumuri comunale şi vicinale de peste 70 km
lungime care necesită în permanenţă lucrări de întreţinere în vederea exploatării optime;
Necesitatea achiziţionării unor echipamente în vederea asigurării următoarelor tipuri de
activităţi:
- încărcat, descărcat diverse materiale (inclusiv materiale rezultate în urma operaţiunilor de
igienizare a spaţiilor verzi);
- lucrări de întreţinere păşuni, câmpuri şi livezi şi mărunţirea resturilor vegetale;
- îndepărtarea copacilor căzuţi sau a materialelor care ar bloca traficul pe drumurile comunale
şi săteşti;
- evacuarea pământului şi a pietrişului rezultat după ploi puternice;
- decolmatare şi profilare şanţuri de pământ;
- întreţinerea drumurilor locale – măturarea drumurilor comunale
Fata de cele prezentate mai sus, s-a avut in vedere „Dotarea Societăţii de Administrare a
Domeniului Public Ghiroda cu echipamente specifice”, proiect ce rezultă din finanţarea unor astfel de
investiţii prin intermediul Strategiei de Dezvoltare Locală a Grupului de Acţiune Locală Timişul de
Centru, asociaţie din care face parte şi comuna Ghiroda, respectiv prin Măsura 1/6B „Dezvoltarea
microregiunii prin realizare de investiţii în infrastructură, echipamente şi dotare” din cadrul acestei
strategii de dezvoltare locală, atingând în acest fel atât obiectivul general cât şi obiectivul specific al
Măsurii şi contribuind la renovarea şi dezvoltarea comunei şi implicit a microregiunii GAL.
Valoarea totală proiect (inclusiv TVA): 69.932,73 Euro
Utilajul de bază este un tractor multifuncţional nou
- Maşină de tocat resturi vegetale
- Remorcă cu două axe și basculabilă
Potenţialul economic al investiţiei este reprezentat de creşterea calităţii serviciilor publice
locale furnizate populaţiei rurale şi, drept urmare, creşterea condiţiilor de trai pentru locuitorii comunei,
cu rezultatul final al susţinerii unei dezvoltări economice şi sociale durabile la nivelul comunei.
Referitor la fondurile nerambursabile s-a incheiat un acord de colaborare intre Primaria Comunei
Ghiroda si Institutul „Western Norwai Research Institute Sogndal” din Norvegia, in vederea
implementarii unui proiect de dezvoltare avand ca scop valorificarea potentialului solar prin producerea
de energie electrica fotovoltaica.
Obiectivul principal al proiectului este de a proteja mediul inconjurator prin utilizarea energiilor
regenerabile astfel incat comuna Ghiroda sa devina un pol al energiilor curate din zona.
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Până la data de 31 decembrie 2018 s-au încasat următoarele venituri conform contului de execuţie:
Cod
indicator
000102

I.
A.
A1.
A12.
04.02
04.02.01
04.02.04

A3.
07.02
07.02.01
07.02.01.01
07.02.01.02
07.02.02
07.02.02.01
07.02.02.02
07.02.02.03
07.02.03
07.02.50

A4.
11.02

11.02.02
11.02.05
11.02.06
15.02
15.02.01
16.02
16.02.02
16.02.02.01
16.02.02.02
16.02.03
16.02.50

A6.
18.02
18.02.50

Denumirea indicatorilor
VENITURI-TOTAL
l. VENITURI CURENTE
A. VENITURI FISCALE
A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ŞI CÂŞTIGURI DIN
CAPITAL
A12. IMPOZIT PE VENIT ŞI CÂŞTIGURI DIN CAPITAL
DE LA PERSOANE FIZICE (cod 04.02)
Cote şi sume defalcate din impozitul pe venit(cod
04.02.01+04.02.04)
Cote defalcate din impozitul pe venit
Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale
A3. IMPOZITE ŞI TAXE PE PROPRIETATE (cod 07.02)
Impozite şi taxe pe proprietate ( cod
07.02.01+07.02.02+07.02.03+07.02.50)
Impozitul pe clădiri (cod 07.02.01.01+07.05.01.02)
Impozitul pe clădiri de la persoane fizice
Impozitul pe clădiri de la persoane juridice
Impozit pe terenuri (cod 07.02.02.01la 07.02.02.03)
Impozitul pe terenuri de la persoane fizice

27.768,15 mii lei
27.622,71 mii lei
26.726,29 mii lei
16.656,13 mii lei
16.656,13 mii lei
16.404,90 mii lei
15.799,90 mii lei
0.61 mii lei
7.453,49 mii lei
7.453,49 mii lei
5.830,87 mii lei
611.31 mii lei
5.219,56 mii lei
573,49 mii lei
264,58 mii lei

Impozitul pe terenuri de la persoane juridice
Impozitul pe terenul extravilan
Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru
activitatea notarială şi alte taxe de timbru
Alte impozite şi taxe pe proprietate
A4. IMPOZITE ŞI TAXE PE BUNURI ŞI SERVICII (cod
11.02)
Sume defalcate din TVA (cod 11.02.01la 11.02.06)
Sume defalcate din TVA pentru finanţarea cheltuielilor
descentralizate la nivelul comunelor, oraşelor,
municipiilor, sectoarelor și municipiului Bucureşti

215,29 mii lei
93,61 mii lei

Sume defalcte din T.V.A.pentru drumuri
Sume defalcate din T.V.A. pentru echilibrarea bugetelor
locale
Taxe pe servicii specifice
Taxe pe spectacole
Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării
bunurilor sau pe desfăşurarea de activităţi
Taxa asupra mijloacelor de transport
Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de
persoane fizice
Taxa asupra mijloacelor de transport deţinute de
persoane juridice
Taxa şi tarife pentru eliberarea de licenţe si autorizaţii de
funcţionare
Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării
bunurilor sau pe desfăşurarea de activităti
A6. ALTE IMPOZITE ŞI TAXE FISCALE
Alte impozite şi taxe fiscale
Alte impozite şi taxe

9 mii lei

170,08 mii lei
879,05 mii lei
2.518,48 mii lei
1.187,47 mii lei

1.178,47 mii lei

0 mii lei
1,07 mii lei
1,07 mii lei
1.329,93 mii lei
1.189,27 mii lei
603,69 mii lei
585,58 mii lei
139,24 mii lei
1,43 mii lei
98,20 mii lei
98,20 mii lei
98,20 mii lei
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C.
C1.

C. VENITURI NEFISCALE
C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (cod.30.02+31.02)
Venituri din proprietate (cod30.02.01 la cod 30.02.50)
Venituri din concesiuni şi închireri
Alte venituri din concesiuni și închirieri de către instituțiile
publice
C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ŞI SERVICII (cod
33.02+35.02+36.02+37.02)
Venituri din prestări de servicii şi alte activităţii (cod
33.02.08+33.02.50)
Venituri din prestări servicii
Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată,
imputaţii si despăgubiri
Amenzi, penalităţi şi confiscări
Venituri din amenzi şi alte sancţiuni aplicate potrivit
dispoziţiilor legale
Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate de catre alte
institutii de specialitate
Diverse venituri
Alte venituri
Transferuri voluntare altele decât subvenţiile
Donaţii şi sponsorizări
II. VENITURI DIN CAPITAL (Cod 39.02)

896,42 mii lei
298,89 mii lei
298,89 mii lei
298,89 mii lei

97,88 mii lei

42.02.28

Venituri din valorificarea unor bunuri
Venituri din vânzarea unor bunuri aparţinând domeniului
privat
IV. SUBVENŢII DE LA ALTE NIVELE ALE
ADMINISTRAŢIEI PUBLICE
SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT
A.DE CAPITAL
B. CURENTE
Subvenţii primite din Fondul de Intervenție

42.02.34

Ajutor pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și
combustibil petrolier

30.02
30.02.05
30.02.05.30

C2.
33.02
33.02.08
33.02.28
35.02
35.02.01
35.02.01.02
36.02
36.02.50
37.02
37.02.01

II.
39.02
39.02.07

IV.

42.02

B

298,89 mii lei
597,54 mii lei
243,88 mii lei
216,63 mii lei
27,25 mii lei
316,63 mii lei
316,63 mii lei
316,63 mii lei
6,28 mii lei
6,28 mii lei
30,75 mii lei
30,75 mii lei
97,88 mii lei

97,88 mii lei
47,57 mii lei
34,09 mii lei
13,48 mii lei
0 mii lei

0,06 mii lei

Totodată, ca principale operaţiuni realizate în cadrul compartimentului mai sus menționat, se amintesc:
- acordarea avansurilor pentru deplasările personalului unităţii în interiorul localităţii, în afara
localităţii şi în străinătate, justificarea şi evidenţierea acestora;
- evidenţa sintetică a mijloacelor fixe şi a obiectelor de inventar precum şi a materialelor;
- evidenţa salariilor personalului unităţii, a indemnizaţiilor pentru consilieri;
- urmărirea evidenţei încasărilor şi restituirilor garanţiei de licitaţii;
-plata restituirilor de sume din impozite și taxe, evidenţa sumelor neridicate reprezentând
restituiri de sume din impozite si taxe;
- realizarea încasărilor şi plăţilor în numerar şi virament, efectuarea operaţiunilor în numerar
prin casieria unităţii precum şi prin virament pe baza ordinelor de plată pe capitole bugetare conform
specimenelor din bănci prin Trezoreria Timişoara, Banca Comercială Romana etc;
- întocmirea Dării de seamă contabile proprii, a anexelor pentru bilanţul propriu (situaţia
fluxurilor de trezorerie; disponibilul din mijloace cu destinaţie specială; situaţia activelor şi datoriilor
instituţiilor publice din administraţia locală; plăţi restante; situaţia activelor fixe neamortizabile; situaţia
activelor fixe amortizabile; situaţia conturilor în afara bilanţului; rezultate din operaţiuni ce decurg din
administrarea bugetului general consolidat; rezultat patrimonial pe surse de finanţare; situaţia unor
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indicatori referitori la protecţia copilului şi a persoanelor cu handicap), centralizarea dărilor de seamă
şi a anexelor unitaţilor subordonate şi raportarea Dării de seamă contabile centralizate către Direcţia
Generală a Finanţelor Publice, raportul explicativ şi politicile contabile.
Până la data de 31 decembrie 2018 prin compartimentul Contabilitate-Buget s-au realizat
urmatoarele încasări si plăţi în conformitate cu execuţia de casă şi balanţa de verificare.

mii lei
CONT
5006 (SUME DE MANDAT)
5002.01( VENITURI CU
DESTINATIE SPECIALA)
5004 ( AUTOFINANȚATE)
5039( FOND RULMENT)
5033 ( AUTO 12 TONE)

SOLD
INIŢIAL
15.64

ÎNCASĂRI

PLĂŢI

754.83

649.25

SOLD
FINAL
121.22

0

0

0

0

0
0
0

0
0
615.27

0
0
615.27

0
0
0

Cheltuielile, repartizate pe capitole se prezintă după cum urmează:
Cap. 51.02 AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI ACŢIUNI EXTERNE
Total: 5.485,14 mii lei mii lei, din care:
Autorităţi executive și legislative (51.02.01): 5.485,14 mii lei
Cap. 61.02 ORDINE PUBLICĂ ȘI SIGURANȚĂ NAȚIONALĂ
Total: 3.130,41 mii lei, din care:
Ordine publică (61.02.03): 2.536,73 mii lei,
Protecție civilă și protecție contra incendiilor (61.02.05): 593,68 mii lei
Cap. 65.02 ÎNVĂŢĂMÂNT
Total: 547,97 mii lei, din care:
Învățământ preșcolar și primar (65.02.03): 290,76 mii lei
Invatamant secunadar (65.02.04): 218,06 mii lei
Alte cheltuieli în domeniul învățământului (65.02.50): 39,15 mii lei
Cap. 66.02 SĂNĂTATE
Total: 13,92 mii lei, din care:
Alte cheltuieli în domeniul sănătății (66.02.50): 13,92 mii lei
Cap. 67.02 CULTURĂ, RECREERE ŞI RELIGIE
Total: 6.124,30 mii lei, din care:
Servicii culturale (67.02.03): 2.546,28 mii lei
Servicii recreative și sportive (67.02.05): 3.363,03 mii lei
Servicii religioase (67.02.06): 214,99 mii lei
Cap. 68.02 ASIGURĂRI ŞI ASISTENŢA SOCIALĂ
Total: 1.207,85 mii lei, din care:
Asistență socială în caz de boli și invalidități (68.02.05): 1.113,49 mii lei
Prevenirea excluderii sociale (68.02.15): 0,36 mii lei
Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor și asistenței sociale (68.02.50): 94 mii lei
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Cap. 70.02 LOCUINŢE, SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICĂ
Total: 2.959,51 mii lei, din care:
Alimentare cu apă și amenajări hidrotehnice (70.02.05): 530,93 mii lei
Iluminat public și electrificări rurale (70.02.06): 1.411,92 mii lei
Alte servicii în domeniul locuinței, serviciilor și dezvoltării comunale (70.02.50):
1.016,66 mii lei
Cap. 74.02 PROTECŢIA MEDIULUI
Total: 2.143,30 mii lei, din care:
Salubritate și gestiunea deșeurilor (74.02.50): 715,67 mii lei
Canalizarea și tratarea apelor reziduale (74.02.06): 1.427,63 mii lei
Cap. 84.02 TRANSPORTURI
Total: 10.548,21 mii lei, din care:
Transport rutier (84.02.03): 10.548,21 mii lei.
CONTROL FINANCIAR PREVENTIV

In cadrul birourilor Contabilitate si Impozite si Taxe, a fost acordata viza de control financiar preventiv
(pentru partea de venituri si cea de cheltuieli) pe toate documentele din care au rezultat obligatii de plata
elaborate in institutie. Activitatea a constat in urmarirea existentei si a corectitudinii tuturor
documentelor justificative necesare pentru efectuarea platilor in conditii de legalitate si organizarea
evidentei si raportarea angajamentelor bugetare si legale.
OBIECTIVE AVUTE IN VEDERE

1. Buna gestiune financiara prin asigurarea legalitatii, regularitatii, economicitatii, eficacitatii si
eficientei in utilizarea fondurilor publice si administrarea patrimoniului public.
2. Identificarea proiectelor de operatiuni care nu respecta conditiile de legalitate si regularitate si/sau, de
incadrare in limitele si destinatia creditelor bugetare si de angajament si prin a caror efectuare s-ar
prejudicia patrimoniul public si/sau fondurile publice.
Urmarirea angajarii cheltuielilor s-a efectuat in tot cursul exercitiului bugetar, astfel incat sa
existe certitudinea ca bunurile si serviciile care au facut obiectul angajamentelor au fost livrate, respectiv
prestate si s-au platit in exercitiul bugetar respectiv. In scopul garantarii acestei reguli s-a verificat
permanent ca angajamentele legale, respectiv toate actele prin care institutia a contractat o datorie fata
de tertii creditori, sa fie precedate de angajamente bugetare, respectiv de rezervarea creditelor necesare
platii angajamentelor legale.
Aceasta activitate a dat asigurari ordonatorului de credite ca a angajat si a utilizat creditele bugetare
numai in limita prevederilor si potrivit destinatiilor aprobate, pentru cheltuieli strict legate de activitatea
institutiei si cu respectarea reglementarilor legale in vigoare.
In cursul anului 2018 s-au intocmit si verificat angajamente bugetare, legale si ordonantari
pentru: activitatea proprie a primariei atat la partea de venituri cat si la partea de cheltuieli
In cursul anului 2018 pentru activitatea primariei nu s-au inregistrat plati restante si arierate
Compartimentul Impozite si Taxe prin activitatea pe care o desfăşoară, stabileste conform
dispozitiilor legale, impozitele şi taxele locale, participând astfel la realizarea veniturilor bugetului local,
prin date certe, pe baza cărora se vor putea estima veniturile fiscale ale bugetului local. De asemenea
prin acţiunile de control, acest compartiment supravegheaza asupra modului în care contribuabilii îşi
respectă obligaţiile pe care le au faţă de bugetul local în ceea ce priveşte calcularea, declararea şi virarea
impozitelor şi taxelor locale în termen şi atrage venituri suplimentare la bugetul local. O alta activitate
specifica Compartimentului Impozite si Taxe este organizarea de actiuni de verificare a declaratiilor
facute de contribuabilii, persoane fizice sau juridice in sensul depistarii neconcordantelor existente intre
declaratiile facute si situatia din teren. Actiunea se desfasoara, in asa fel incat sa se poata identifica si
materia impozabila de orice natura (teren, ocupare domeniu public, publicitate), nedeclarata.
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Din decembrie 2018 plata online cu cardul a impozitelor şi taxelor locale, trebuie privita ca pe
un serviciu complet, modern, pe care instituţia publică a noastra îl oferă cetăţenilor săi, contribuabililor
persoane fizice şi juridice cu următoarele scopuri:
creşterea gradului de încasare/colectare a impozitelor şi taxelor locale;
diversificarea opţiunilor de plată;
folosirea celor mai moderne mijloace electronice de plată;
scutirea contribuabililor de a se deplasa la ghişeele instituţiei pentru plata impozitelor şi taxelor;
evitarea formării cozilor la ghişee;
creşterea calităţii serviciilor prestate către cetăşeni
Pentru recuperarea debitelor restante apartinand persoanelor fizice sau juridice
Compartimentul Executare Silita a avut un numar de aproximativ 1300 de dosare, in urma carora sau recuperate 467.822,63 lei
In colaborare cu Compartimentul Impozite si Taxe s-au rezolvat dosare si recuperat atat de la persoane
fizice si persoane juridice 6.396.865 lei
- S-au incheiat aproximativ 100 popriri (inclusiv Casa de Pensii, banci sau unitati angajatoare)
- S-au recuperate amenzi (platite prin posta, OP, ghiseul.ro) in valoare de 177.140 lei, pentru care s-a
efectuat procedura de executare silita
Compartimentul Politia Locală îşi exercită atribuţiile privind apărarea drepturilor şi libertăţilor
fundamentale ale persoanei, a proprietăţii private şi publice, prevenirea şi combaterea infracționalității
stradale, pe baza principiilor legalităţii, încrederii, previzibilităţii, proximităţii şi proporţionalităţii,
deschiderii şi transparenţei, eficienţei şi eficacităţii, răspunderii şi responsabilităţii, imparţialităţii şi
nediscriminării, aspecte reglementate prin Legea Poliţiei Locale nr. 155/2010. Compartimentul Politia
Locala dorește să vină în întâmpinarea cerințelor și așteptărilor cetățenilor, să reacționeze cu promptitudine,
în limitele legale și a resurselor disponiblie, la toate solicitările acestora pentru a obține un grad ridicat de
satisfacție și implicit, a oferi un serviciu public de calitate.
În anul 2018 Poliția Locală Ghiroda a avut următoarea activitate:
-Au fost parcurși aproximativ 50 000 km cu autovehiculul de intervenție.
Pe durata patrulării au fost legitimate 581 de persoane.
Pe raza comunei au fost aplicate un număr de 542 de autocolante conform OUG 195/2002 și HCL
06/2017 pentru oprirea și staționarea nejustificată. Deasemenea s-au aplicat un numar de 28
avertismente scrise.
S-au aplicat 545 amenzi contravenționale (275 achitate) conform OUG 195/2002, HCL 06/25.01.2017
și Legea 61/1991.
S-au trimis catre organele abilitate in vederea executarii silite 215 de procese-verbale de contraventie.
La dispecerat s-au primit 365 de apeluri telefonice de la cetățeni privind diferite sesizări.
S-a asigurat ordinea și liniștea publică cu ocazia desfășurării diverselor evenimente petrecute pe raza
Comunei (Târgul de Crăciun, Târgul Apicol, Ruga de la Ghiroda, Festivalul Ceaunelor, Comoara
Satului, Ruga de la Giarmata Vii, Zilele Comunei Ghiroda și Giarmata Vii, Festivalul Vânătorilor)
S-a colaborat cu colegii de la Poliția Națională și cu Serviciul 112 cu privire la diferite situații de pe raza
comunei.
S-a reușit prinderea a 5 suspecți de furturi de pe raza Comunei.
S-a transmis către IPJ Timiș-Serviciul Rutier procesele verbale de contravenții cu puncte de penalizare
la permis pentru implementarea lor.
S-a colaborat cu colegii de la ADP pentru îndepărtea gunoaielor din punctele cheie ale comunei
In conformitate cu prevederile din OUG 195/2005 privind protectia mediului, respectiv Ordinul
119/2014 pentru aprobarea normelor de igiena si sanatate publica privind mediul de viata al populatiei,
autoritatile administratiei publice locale asigura cadrul necesar pentru protectia mediului si pentru
asigurarea sanatatii populatiei inclusiv prin dispunerea de masuri referitoare la serviciul de salubrizare.
Asigurarea si pastrarea curateniei pe teritoriul comunei Ghiroda, buna gospodarire a acestuia si
respectarea normelor de igiena, constituie o obligatie fundamentala a autoritatilor administratiei publice
locale, a agentilor economici precum si a cetatenilor.
Ca Primar al Comunei Ghiroda doresc ca aceasta comuna sa fie cea mai curata comuna din Jud.
Timis, astfel adunarea deseurilor este o activitate care costa bugetul Primariei Ghiroda, prin urmare este
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necesar ca toti cetatenii comunei sa beneficieze de aceste servicii oferite de operatorul serviciilor publice
de salubrizare SC ECOLOGIC RETIM SA.
Sistemul de colectare a deseurilor a fost supus unor etape de teste si imbunatatiri si sunt preluate periodic
prin compania de salubritate si in colaborare cu ADP Ghiroda
Transmit pe acesta cale ca impreuna cu compartimentul Mediu, multumirile si consideratia noastra
pentru felul in care comuna este curata si tot odata trebuie sa existe implicarea mai accentuata a
cetatenilor, sa gandim impreuna cum sa realizam un mediu inconjurator mult mai curat, mult mai sanatos
in comuna noastra.
Locuitorii comunei Ghiroda și a satului Giarmata Vii au beneficiat anul trecut de două campanii
de curățenie generală (primăvară și toamnă) în parteneriat SC ECOLOGIC RETIM SA , cantitatea totală
de deseuri colectate în anul 2018 în comuna Ghiroda fiind de aprox. 2.288,52 tone, aceste deseuri au
fost colectate cu o frecvență de 2 ori/săptămână.
In data de 15.09.2018 participare la implementarea proiectului LET’S DO IT ROMANIA, ziua
Nationala de Curatenie – 2018 desfasurat in context global in 150 de tari sub numele de World Cleanup
Day, o activitate de ecologizare si de responsabilizare a populatiei privind deseurile, la care au fost
invitate sa participe ca partenere toate institutiile publice judetene si locale, iar cetatenii sa se alature ca
voluntari ai acestei miscari.
S-au trimis instiintari cu privire la combaterea si eradicarea buruienii Ambrozia catre toti
locuitorii comunei, precum si dentificarea parcelelor infestate cu Ambrozie si sanctionarea proprietarilor
acestora.
S-au salubrizat terenurile pe care au fost identificate deseuri abandonate
S-au identificarea zone in vederea amenajarii de parcuri
Implementarea PLANULUI DE MASURI PRIVIND COLECTAREA SELECTIVA A
DESEURILOR IN PRIMARIA GHIRODA
- Asigurarea colectarii deseurilor din echipamente de iluminat in cadrul institutiei
- Campanie de colectare a deseurilor din gospodarii impreuna cu SC.RETIM SA
- Campanie de colectare a deseurilor provenite din constructii impreuna cu SC.RETIM SA
- Campanie de colectare a deseurilor voluminoase impreuna cu SC.RETIM SA
- Campanie de colectare a deseurilor periculoase impreuna cu SC.RETIM SA.
Distribuirea impreuna cu CJT catre locuitorii comunei a ECO-COMPOSTOARELOR in vederea
diminuarii cantitatii deseurilor menajere predate spre depozitare
Decolmatarea si salubrizarea canalelor de desecare de pe raza comunei
Diverse alte campanii de ecologizare realizate cu sprijinul comunitatii locale.
Prin Compartimentul Asistenta Sociala au fost initiate o serie de masuri sociale menite sa vina
in sprijinul cresterii natalitatii pe raza Comunei Ghiroda respectiv acordarea stimulentelor pentru copiii
nou nascuti/adoptati. In anul 2018 au fost acordate un numar de 72 stimulente dintre care 68 pentru
copii nou nascuti si 4 pentru copii adoptati- suma totala este 80.000 lei
In luna martie a anul 2018 s-au acordat unui numar de 16 persoane: veterani de razboi, vaduve de razboi
si vaduve de veteran de razboi, sprijin financiar in valoare de 500 lei/persoana.
Alaturi de primarul Comunei Ghiroda un aport deosebit la realizarea obiectivelor actualei
administratii l-a avut si Viceprimarul comunei alaturi de Administratorul Public cat si Consilierul
Personal al Primarului. Impreuna au dus un aport la dezvoltarea activitatii comerciale prin deschiderea
de Piete Volante in localitatile Ghiroda si Giarmata Vii, unde producatorii locali au ocazia sa-si prezinte
si comercializeze produsele provenite din gospodariile proprii. Se desfasoara in conditii civilizate, pe
tonete, amplasate pe platoul din spatele Caminului Cultural Ghiroda respectiv Caminul Cultural
Giuarmata Vii, in zilele de sambata intre orele 08.00-13.00.
Avand in vedere experienta anilor trecuti, precum si faptul ca in tara noastra s-au inregistrat in
ultima vreme fenomene meteo deosebit de periculoase, si in intervalul analizat, la nivelul
compartimentului de protectie civila s-a acordat o importanta deosebita intocmirii, aprobarii, actualizarii
planurilor de protectie civila, al managementului situatiilor de urgenta si dezastre pe tipuri de riscuri -
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inundatii. S-au intocmit si actualizat fisele de protectia muncii pentru salariatii primariei, fisele PSI si
instruirea salariatiilor primariei.
Plecand de la ideea „Am vrut sa fac ceva deosebit” asa s-a nascut ideea de a inveli tulpina si
crengile platanului, platan care are peste 100 de ani si vreo 20 metri inaltime, in beculete pentru care sau folosit 3.2 kilometri de fir, iar montarea a durat o saptamana. Imaginile cu platanul luminos, rupt
parca din alta galaxie, au devenit virale pe paginile de internet.
Casa de Cultura: Evenimente Culturale
Obiectiv general: Îmbunătățirea calitații vieții locuitorilor comunei Ghiroda, prin dezvoltarea unei game
cât mai largi și diversificate de acțiuni care să pună în valoare potențialul din domeniul culturii,
dezvoltarea infrastructurii, crearea unor noi spații de recreere.
Obiective specifice:
1. Facilitarea accesului la cultură pentru locuitorii comunei Ghiroda
2. Promovarea obiceiurilor tradiționale românești
Pentru anul 2018 Comua Ghiroda a participat a obtinut :
MARELE PREMIU al Festivalului concurs „Lada cu Zestre” editia a XII-a 2018
Pentru fiecare sectiune Comuna Ghiroda a obtinut dupa cum urmeaza:
Locul I – Ghiroda – Cununa Timisului - Ansamblul de Cantece si Dansuri
Locul I - Ansamblul pe Generatii
Locul I – Dansurile de Baieti
Locul I - Dansurile de Fete
Locul I - Solisti si Dansatori Perechi peste 14 ani – Ghiroda (Bogdan Demea si Cristina Dadalau)
Locul I – Dans mixt peste 14 ani - Ghiroda
Locul I – Dans Mixt 8-14 ani – Ghiroda
Locul II – Datina - Grup de Dansatori
Locul II – Giarmata Vii – Flori din Campie - Ansamblul de Cantece si Dansuri
Locul II- Solisti si Dansatori Perechi peste 14 ani – Giarmata Vii
Locul II – Solisti Dansatori Perechi 8-14 ani – Ghiroda
Locul II – Dans - etnie Germana – Giarmata Vii
Locul II – Datina -Ansambluri de obiceiuri
Premiu Special - Datina -Ansambluri de obiceiuri
Locul III – Dans Mixt 8-14 ani – Giarmata Vii
Locul III – Flori din Campie - Grup de Dansatori
La sectiunea RECITATORI DIALECTALI: Locul II si Locul III (Sofronici Ioana si Iacob Alexandra)
La sectiunea COR: Locul III – Corul mixt al Bisericii Ortodoxe Ghiroda
La sectiunea FANFARA: Locul I – Fanfara Ghiroda
La sectiunea GRUP CORAL ADULTI: Locul I – Ghiroda
La sectiunea ORCHESTRA: Locul I Ansamblul din Ghiroda
La sectiunea RAPSOZI: Locul I Ghiroda (Dan Necsa)
La sectiunea solisti instrumetisti 13-18 ani:
Locul I Ghiroda, acordeon (Briciu Darius)
Locul II Giarmata Vii , vioara (Antonio Stioponi)
La sectiunea solisti instrumentisti peste 19 ani:
Locul I Ghiroda (Radu Cuciureanu)
Locul III Giarmata Vii (Dumitru Leonard)
La sectiunea solisti instrumentisti etnia maghiara peste 19 ani: Locul I – Ghiroda (Demea Felician)
La solisti vocali 9-12 ani : Locul I Ghiroda (Adorian Dragoi)
La solisti vocali 13-18 ani: Locul I (Antonio Stioponi)
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La solisti vocali peste 19 ani:
Locul I Ghiroda (Georgeana Necsa)
Locul III Ghiroda (Ciprian Pop)
Mentiune Giarmata Vii (Georgeana Lazar)
La sectiunea TARAF: Locul II Giarmata Vii
La sectiunea COLECTII EXPOZITII, DIVERSE:
Locul III (Cinca Marcel)
Mentiune (Toma Desdemona)
La sectiunea COLECTII DE COSTUME POPULARE SI ELEMENTE DE ETNOGRAFIE
Locul I (luca Emilia)
Locul II (Mermeze Silvia)
Cel mai competitiv produs gastronomic:
Locul II – suveaca cu mac, pomana porcului (Mermeze Silvia)
Locul II – platou taranesc (Demea Daniela)
Locul III – pilaf cu carne si prajitura Dobos (Kuhlburgeer Liane)
Mentiune II –prajitura cu mac si rahat (Simici Maria)
Mentiune II – pranzul cosasului (Luca Emilia)
Premiul special – clatite banatene (Maxim Ramona)
Premiul special – tort (Dobrita Sandra)
Premiul special – cuib de viespe (Bodea Diana)
Clubul Sportiv Comunal Ghiroda și Giarmata Vii structura sportiva de interes local cu
personalitate juridica, de drept public, a fost infiintat ca instituţie publica in subordinea Consiliului Local
al Comunei Ghiroda, prin Hotararea Consiliului Local al Comunei Ghiroda nr. 129/2017, in temeiul
Legii nr. 69/2000 a Educatiei Fizice si Sportului, cu modificarile si completarile ulterioare (astfel cum
a fost modificată prin OUG nr. 38/2017) si a Legii nr. 215/2001 privind administratia publica locala,
republicata, cu modificarile si completarile ulterioare.
In anul 2018 s-au finalizat toate demersurile cu privire la infiintarea noii structuri, motiv pentru
care si patrimoniul a fost aprobat prin Hotărâre a Consiliului Local al Comunei 153/06.06.2018 şi va fi
constituit prin cedarea de la instituţia deţinătoare a clădirilor, a bazelor sportive şi a altor mijloace fixe,
pe bază de protocol, conform bilanţului contabil şi al inventarului aprobat în condiţiile legii.
Clubul Sportiv Comunal Ghiroda și Giarmata Vii, are ca obiectiv principal de activitate selecţia,
pregătirea, participarea la competiţii interne şi internationale şi atingerea performanţei sportive.
Este cunoscut faptul că pentru comunitatea locală o importanţă deosebită o reprezintă sănătatea copiilor
şi a tinerilor care are la bază în afară de o alimentaţie adecvată, practicarea educaţiei fizice şi a sportului,
toate acestea vor asigura o populaţie sănătoasă din punct de vedere fizic. Din păcate, orele de educaţie
fizică şi sport din programa de învăţământ sunt foarte puţine pentru a asigura acest deziderat al
comunităţii locale ceea ce face ca implicarea autorităţilor publice în acest proces să fie mai mult decât
necesară.
De-a lungul timpului, Comuna Ghiroda a lansat spre marea performanţă sportivă tineri şi tinere
care au făcut cinste locului de unde au plecat, aceştia având rezultate deosebite în sporturile pe care leau practicat. Toţi aceşti sportivi au dovedit că în Comuna noastra şi în judeţ există o bază de talente dar
şi profesori şi antrenori capabili să le descopere şi să le promoveze la nivel national şi international
In ultimii ani Comuna Ghiroda a sprijinit continuu activitatea sportiva din localitate, alocand
anual sprijin financiar structurilor sportive cu echipe de jocuri sportive si discipline sportive
individuale.
Disciplina sportiva fotbal reprezinta un joc sportiv clasificat in prima categorie de importanta in
strategia sportiva locala, tinand cont de traditie si palmares, si avand un mare impact la publicul local.

24
In ultimii ani s-a asigurat continuitatea finantarii activitatii de fotbal, atat la nivel de copii si juniori cat
si la nivel de seniori.
Avand in vedere contextul economic si social, consideram ca implicarea Comunei Ghiroda in
finantarea echipei de fotbal a fost necesara si oportuna, asigurand premizele obtinerii unor rezultate bune
si foarte bune la nivelul competitilor in care a evoluat.
Aceasta miscare sportiva a creat o emulatie in randul populatiei atragand un numar mare de
spectatori la stadionul de fotbal si a avut ca efect cresterea numarului de copii practicanti ai fotbalului,
dar si a numarului de practicanti ai fotbalului ca sport recreativ.
In contextul celor prezentate, consideram ca prin atributiile pe care le are ca autoritate publica
locala, Comuna Ghiroda trebuie sa sprijine continuu activitatea sportiva, prin finantari si prin
infrastructura bazelor sportive gestionate.
Rezultatele Clubului pe diverse discipline:
La sectia sportiva fotbal avem o echipa de seniori in Liga III la Ghiroda care este antrenata de dl Codrea
Paul si la Giarmata Vii in Liga a VI antrenata de Dobra Adrian
La centrul de copii si juniori avem peste 200 copii legitimati si repartizati la 10 categorii de varsta
distincte
La sectia sportiva fotbal juniori s-a castigat turnee atat in tara cat si in strainatate printre care:
Locul I - EON Targu Mures CAP
Locul I – Mangalia „Stelele Viitorului”
Cupa de Craciun Atletico Arad
Locul I- Zagreb Kids CUP
Locul I – Novisad CUP
Locul I – Zdrenjanin Bambi CUP
Locul I - Resita CUP
Locul I- turneu Valcea
S-a castigat in premiera competitia Gheorghe Ola faza zonala
La categoria de varsta 2008-2009 locul I si Locul II la finalul turului de campionat 2018-2019
La sectia sportiva Sah: echipa masculina – seniori, a reusit promovarea din divizia B in divizia A
La sectia sportiva Sah: echipa masculina – juniori formata din copii din comuna Ghiroda a reusit clasarea
pe Locul II la turneul international de sah organizat in premiera in Comuna Ghiroda
S-a organizat evenimentele sahiste de „Zilele Comunei Ghiroda” , unde s-au intiat cursuri de sah pentru
copii din comuna Ghiroda si sat apartinator Giarmata Vii
S-au initiat cursuri si pentru sectiile sportive arte martiale: Karate si contact KickBox
Deasemenea Clubul Sportiv a continuat activitatea inceputa pentru sectia Dansuri Sportive coordonata
de Miculescu Alexandru
La sectia sportiva automobilism:
Locul I la Super Rally Deta
Locul I la Rally &Kart Giarmata si Pischia
Locul II la Nadrag-Fardea (viteza traseu montan)
Locul II la Super Rally Timisoara-Arad
Locul III Super Sprint Surduc
Locul III la Rally Sprint Sanandrei
Locul III la Marele premiu al Timisoarei
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Prezentul raport reprezinta bilantul intregii activitati desfasurate de catre Primaria comunei
Ghiroda in anul 2018 si desi suntem multumiti de rezultatele obtinute in ciuda greutatilor intampinate,
atat de ordin legislativ, cat si de ordin financiar, se inregistreaza rezultate mult mai bune decat la raportul
precedent, ne dorim ca si pe viitor rezultatele sa isi pastreze acest trend ascendent, astfel incat ele sa fie
nu doar statistic notabile, ci ca intreaga noastra activitate sa raspunda nevoilor si dorintelor cetatenilor
comunei Ghiroda in slujba carora ne aflam.
Desi am fost tot timpul in teren, in mijlocul cetatenilor, pe care i-am informat si cu care neam consultat la fiecare activitate desfasurata, sper ca prin intermediul acestui raport sa-mi fac cunoscuta
activitatea si intentiile pentru un numar si mai mare de cetateni ai comunei Ghiroda.
Aceasta informare se va face cunoscuta nu doar Consiliului Local al comunei Ghiroda ci si
tuturor locuitorilor prin intermediul afisarii la sediul institutiei si prin publicarea lui pe site-ul primariei
pentru ca toate activitatile desfasurate au avut in centrul atentiei interesul ceteanului si din dorinta de a
primi din partea acestora orice sugestii care ar putea conduce la perfectionarea serviciilor prestate.
Ca primar al tuturor ghirozenilor, doresc inca o data sa declar disponibilitatea institutiei pe
care o reprezint de a fi un partener viabil si serios de dialog cu locuitorii in slujba carora se desfasoara
intreaga noastra activitate, pentru ca numai printr-un act administrativ transparent putem crea impreuna
un viitor durabil.
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