COMUNA GIROC
SITUAȚIE PROIECTE FONDURI GUVERNAMENTALE ȘI EUROPENE 2017-2020

SURSA
FINANȚARE

DENUMIREA OBIECTIVULUI /
PROIECTULUI

STADIU

VALOARE
CONTRACTATĂ
ÎN EURO

PNDR
100%

1

Realizare Coloană de aducțiune și rețele În execuție
de canal în localitatea Giroc, județ Timiș lucrări
Program PNDR masura 7.2
Număr contract
C0720AN00021753700004/12.02.2018

PNDR*
100%

2

Realizare infrastructura rutiera de
În procedură 2.057.341
interes local in comuna Giroc, jud. Timis” licitație lucrări
Program PNDR, Submasura 7.2
SICAP
Numar Contract
C0720RN0001175370062/26.03.2017

Proiectul vizează
construirea unei centuri de
legătură între localitățile
Giroc și Timișoara (zona
Calea Șagului) menit să
ocolească localitățile Giroc
și Chișoda și astfel să
scurteze traseul celor care
tranzitează comuna.
Proiectul are o lungime de
aproximatv 4 km .

PNDL
100%

3

Extindere rețea apă potabilă în zona
Aleea cu popi, comuna Giroc, județ
Timiș
Program PNDL
Numar contract 9235/21.03.2018

Proiectul peresupune
extinderea rețelei de apă cu
14 km în zonele între Giroc
și Chișoda

În execuție
lucrări

782.586

POZE

OBIECTIV AL
PROIECTULUI

481.742

Coloană menită să rezolve
presiunea apei în zonele noi
create ale comunei Giroc
prin extinderea intravilanului

POR
100%

4

”Reabilitare și extindere clădiri pentru
Școala Generală cu clasele 0-VIII din
comuna Giroc, județul Timiș”,
Program POR axa 10.
Număr contract 3733/31.01.2019

PNDR
100%

5

PNDR
100%

PNDR
100%

În execuție
P.T. (proiect
tehnic)

4.994.000

Crearea a 19 sali de clasa si
a 6 laboratoare prin
reabilitarea a celor 3 cladiri
existente, care vor deservi
un numar de 500 de
elevi.
Funcþiile propuse pentru
cele 3 cladiri existente pe
terenul vizat de investiþie
sunt:
C2 – sali de clasa si
laboratoare
C5 – sala de mese
C6 – spatii de cazare

Construirea unei crese în comuna Giroc,
judetul Timis”
Finalizat
Program PNDR, Submasura 7.2
Numar contract
C0720AN00011653700345/07.08.2017

605.971

Scopul proiectului este
asigurarea unor noi spații
de învățământ în loc Giroc
pentru un număr de aprox.
150 copii pana în trei ani.

6

Extindere retea apă potabilă si apă
uzată în localitatea Giroc, zonele Calea
Urseni si Calea Martirilor 1989"
PNDR, Submasura 7.2.
Numar contract
C0720AN00021653700346/12.05.2017

1.728.858

Proiectul asigură extinderea
rețelelor de apă și
canalizare în trei mari zone
ale comunei respectiv 15,5
km canal și 8 km apă
potabilă

7

Construire creșă P+1E în localitatea
Chișoda, comuna Giroc, județul Timiș”
Program PNDR, Submasura 7.2
Numar contract
C0720AN00011753700654/07.08.2017

506.584

Scopul proiectului este
asigurarea unor noi spații
de învățământ în loc
Chișoda pentru un număr de
aprox. 60 copii pana în trei
ani. Suprafața totală
desfășurată este de 720
mp .

Finalizat

În procedură
licitație lucrări
SICAP

PNDR
100%

8

Achiziție autoutilitară tip ambulanță
pentru Centrul de permanență Chișoda,
comuna Giroc”
Program PNDR- GAL
Număr contarct
C1920074X211253700360/31.08.2018

Finalizat

51.000

Achiziția unei ambulanțe ce
va deservi Centrul de
Permanență al comunei.

POR
100%

9

Extindere și modernizare anexă parter
pentru amenajare centru de zi, cantină
socială și prestare servicii de îngrĳire la
domiciliu pentru vârstnici în Comuna
Giroc
Program POR axa 8.1
Numar contract. 1596/15.03.2018

În execuție
lucrări

315.676

Dezvoltarea unor soluții
inovatoare care să
contribuie la bunastarea si
traiul decent al persoanelor
în vârsta ,
singure ,semidependente si
nedeplasabile pentru a-si
îmbunatăți încrederea de
sine, autonomia, securitatea
și integrarea in viața activă a
comunitații prin prestarea de
servicii de îngrĳire la
domiciliu pentru vârstnicii
din Comuna Giroc

POR
100%

10

”Reabilitarea și modernizarea clădirii
școlii generale „Iosif Ciorogariu”,
localitatea Chișoda, comuna Giroc în
vederea creșterii eficienței energetice a
clădirii”,
Program POR axa 3.1B
Număr contract 3361/22.10.2018

În procedura
avizare P.T.
(PROIECT
TEHNIC) la
finanțator

1.356.000

Cresterea eficienþei
energetice a scolii
gimnaziale Giroc - 1 cladire
2. Scaderea consumului
anual de energie primara
din surse neregenerabile a
scolii gimnaziale de la
810.254,10 KWh/an la
195.738,99 Kwh/an
3. Scaderea anuala a
gazelor cu efect de sera
eliberate de consumurile
scolii gimnaziale de la
196,27 t CO2/an la 30,73 t
CO2 /an).
4. Cresterea consumului
anual de energie primara a
scolii gimnaziale din surse
alternative de la 0 Kwh/an la
58.801,49 Kwh/an

PNDR
100%

11

Dotari sediu primărie
Program PNDR-GAL
C1920074X211253703553/06.05.2019

În execuție

79.000

Îmbunătăţirea infrastructurii,
echiparea şi dotarea
Autorităţilor Publice Locale,
precum şi îmbunătăţirea
studiilor efectuate de către
aceştia în vederea
dezvoltării sustenabile a
capacităţii administrative.
Îmbunătățirea serviciilor
publice locale ale Comunei
Giroc prin achiziţia de
echipamente și dotări
necesare unei mai bune
funcționări

CNSP
100%

12

Asfaltare străzi în Comuna Giroc
Număr contract 5.977/2019

Contract
încheiat cu
Comisia
Națională de
Strategie și
Prognoză

9.344.000

Proiectul vizează
îmbunătășirea condițiilor de
trai ale locuitorilor prin
asfaltarea a unui număr de
31 de drumuri din comună

CNI

16

Construire Bazin didactic de inot programul”Bazine didactice de înot”

Depus la
finanțator
Compania
Națională de
Investitii
2019

-

Scopul proiectului este
crearea unui bazin de înot
ce va deservi copiii din
unitățile școlare de pe raza
comunei.

CNI

17

Construire creșă și grădiniță D+P+E în
zona Planiște (zona fostelor unități
militare) – programul obiective noi

Depus la
finanțator
Compania
Națională de
Investiții
2019

-

Scopul proiectului este
asigurarea unor noi spații
de învățământ creță și
grădiniță în loc Giroc, zona
Planiște pentru un număr de
a p r o x 11 0 c o p i i c u o
Suprafața totală desfășurată
este de 2278 mp .

TOTAL

22.302.758 euro

