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RAPORT DE ACTIVITATE
Consiliul Local Ghiroda 2016-2020, Partidul Verde
Ca reprezentant al Consiliului local al comunei Ghiroda jud. Timiş,
subsemnatul, Neamț Alexandru-Zoran, în numele colegilor consilieri ai Partidului
Verde, Maxim Maximilian, Lobonea Radu, Georgeana Prilipceanu, Manga Attila,
Franca Carmen, Usvat Marius, în conformitate cu prevederile legii 215/ 2001 a
Administraţiei Publice şi statutul aleşilor locali Legea 393/2004, prezentăm
următorul raport de activitate.
În 2016, Partidul Verde a obținut 3 locuri în cadrul Consiliului Local al
comunei Ghiroda. Noi am ales să adoptăm o administrație participativă, întrucat
cetățenii, în cadrul ei, pot învăța administrație și se pot implica direct în procesul
legislativ local!
Suntem singurul partid care a permis accesul oamenilor simpli, ca tine, în
cadrul consiliului local al comunei noastre printr-un sistem rotativ, unic si
inovativ!
Astfel, după o perioadă de timp, fiecare consilier i-a lăsat locul următorului
de pe listă. În acest fel, în administația comunei au putut participa 6 consilieri
Verzi, echipa a putut acumula de două ori mai multa experiență în administrație,
iar Consiliul Local a beneficiat de dubla expertiză, totul pentru o reprezentare cât
mai bună a intereselor comunei.
Cei 6 care au depus jurământul de Consilier Local al comunei Ghiroda sunt:
Maxim Maximilian – Comisia 1 – Economie, Buget, Finanțe, Impozite și
Taxe, Juridic, Dezvoltare Urbanistică, Amenajarea teritoriului, Administrarea
domeniului public și privat.
Lobonea Radu – Comisia II - Administraţie locală, ordine publică,
juridică, muncă şi protecţia socială, protecţia copilului, protecţia mediului.
Prilipceanu Georgeana – Comisia III - Învăţământ şi stiinţă, sănătate şi
familie, cultură, sport, culte, turism
Neamț Zoran – Comisia I
Manga Attila – Comisia III
Franca Carmen – Comisia II

Activitatea noastră de consilieri ai Consiliului Local Ghiroda a fost
coroborată cu activitatea de membri activi ai Partidului Verde, din care facem
parte cu drag. Astfel, am reprezentat în consiliu atât organizaţia din care facem
parte, cât şi pe dumneavoastră, dragi consăteni!
Am făcut tot posibilul, chiar dacă de cele mai multe ori convocarea nu a
fost facută în termenul legal, să participăm la toate şedinţele atât ordinare,
extraordinare, de îndata, cât şi la toate şedintele de comisie.
Am preluat şi am transpuns în inițiative de proiect multe dintre dorinţele,
lipsurile şi neajunsurile dumneavoastră. Iniţiativele de proiect, au fost prezentate
Consiliului Local Ghiroda spre validare, dar după cum ştim, unele iniţiative au
fost blocate, sub diferite forme, dar acest lucru nu ne-a făcut să dăm inapoi, chiar
din contră!
Cu interes şi devotament, am participat ca membri în mai multe comisii
de negociere, desemnați în mod direct de către Consiliul Local.
Principiul informării cetăţenilor constituie o obligaţie fundamentală a
administraţiei publice locale, la care am participat activ prin publicarea în mediul
online, cât şi prin elaborarea multor articole prin care am transmis opinia noastră
vis-à-vis de unele probleme semnalate. Astfel, interacţionarea noastră cu cetăţenii,
în funcţie de posibilităţi, a fost una vie pe tot parcursul anilor de mandat.
Am fost de acord cu orice inițiativă care era benefică pentru comună,
indiferent de culoarea politică a inițiatorului, dar ne-am opus la orice inițiativă
care nu deservea intereselor comunei.
Din punct de vedere organizatoric, printre lucrurile bune care s-au realizat
în acest mandat, putem enumera urmatoarele:

Înfiintarea SC Administrarea Domeniului Public Ghiroda în
vederea gestionării domeniului public.
Chiar dacă ideea inființării unei astfel de societăți comerciale care să se
îngrijească de domeniul public a fost foarte apreciată, în schimb, din nefericire
directorii generali s-au tot schimbat. Am fi putut avea o societate mult mai stabilă
și mai eficientă pentru cetățeni.

De la înființarea acestei societăți, au fost 4 (patru) directorii generali, care
din diverse motive de eficiență, au fost schimbați, după cum urmează: Cinca
Marcel, Emil Cismadia si Radu Golban. Iar, în acest moment îl avem ca Director
General Interimar pe domnul Orlando Trandu.



Poliția Locală Ghiroda.

După o intrerupere de mai bine de 5 ani a activității acestei instituții, in
scopul activităților de prevenție, activitatea poliției locale a fost reluată în anul
2017.
Activitățile de control și prevenție in domeniul protecției mediului, în
domeniul ordinei și liniștei publice, etc ale echipei poliției locale au avut un rol
benefic, observându-se o descreștere a veniturilor Primariei din AMENZI și alte
SANCȚIUNI!


Înființarea Clubului Sportiv Comunal Ghiroda, o structură cu
personalitate juridică, care funcționează ca instituție publică in subordinea
Consiliului Local Ghiroda. În acest sens, alocările bugetare alocate sportului au
devenit “LEGALE”, ceea ce am considerat a fi un lucru bun.
Odata înfiintat, clubul sportiv SC Ghiroda și Giarmata Vii a deschis mai
multe secții, dupa cum urmeaza: Fotbal, Kickboxing, Șah, Motociclism, Karate,
Handbal, Dans Sportiv, Tenis de masă și badminton.
Am fost şi ramânem susţinătorii activităţilor sportive, recreative, drept
urmare am favorizat sprijinirea bugetelor tuturor activităţilor sportive.

Am fost autorii mai multor iniţiative de proiect, interpelări sau decizii care
au deservit intereselor comunei, care s-au transpus în Hotărâri de Consiliu
Local, după cum urmează:

CAMPUS UNIVERSITAR, în comuna GHIRODA
Am favorizat discuțiile privind inițiativa proiectului de Hotărâre Nr.
157 din 06.10.2017, privind trecerea din domeniul public al comunei Ghiroda în
domeniul public al Statului Român în administrarea Ministerului Educației
Naționale pentru Universitatea de Medicină și Farmacie “Victor Babeș”
Timișoara, a unui teren in suprafata de 21364 mp, în vederea edificării unor
spații pentru învățământ.

S-a definitivat implementarea facilitării plăţilor ONLINE a
TAXELOR şi IMPOZITELOR, folosind platforma “Ghişeul.ro”.
După lungi insistențe în mandatul 2012-2016, timp în care inițiativa
noastra a fost blocată de 4 ori, din varii motive, în mandatul 2016-2020 am reușit
să ducem la bun sfârșit proiectul.
Astfel, în preocuparea privind dezvoltarea și
bunăstarea comunitătii locale, prin inițiativele
Partidului VERDE, Primăria Comunei Ghiroda a reușit
efectuarea unui important pas spre digitalizarea
administrației publice, prin înrolarea instituției în
platforma “ghișeul.ro”

Proiectul verzilor “Reclicleaza responsabil” aprobat cu HCL
nr. 38 din 2016 a fost pus în aplicare.
În mai multe locuri din comuna Ghiroda au aparut containere pentru
colectarea selectivă a deșeurilor, care vin în completarea proiectului existent
“sacul galben”, privind colectarea selectivă a plasticului și a cartonului.

Susținerea programului de îngropare a cablurilor de
alimentare din Ghiroda și Giarmata Vii!
Pe raza județului Timis E-Distribuție
Banat a derulat un amplu program de investiții
din SURSE PROPRII pentru un total de 40
localități, pentru modernizarea infrastructurii și
implementarea pe plan local a standardelor de
mediu.
În Ghiroda și Giarmata Vii se
modernizează rețeaua, prin înlocuirea liniilor
electrice, îngroparea lor, dar și instalarea de
contoare inteligente. În acest amplu proces vor

fi refăcute toate branșamentele existente, printr-un racord electric subteran și se
va realiza un nou circuit de iluminat cu conductor nou.
Lucrările se realizeaza din bugetul de investiții a celor de la EDistributie Banat, proiectul derulându-se pe o perioadă de 3 ani! Executantul
lucrării a fost bine mobilizat, iar lucrările sunt programate a se finaliza la
sfârșitul anului 2020!
Dezvoltarea societatii impune o utilizare mai intensă a energiei electrice
și deci, o extindere larga a instalațiilor de transport.
Declaratia de UNIRE a comunei Ghiroda cu Republica Moldova!
Având acceptul tuturor partidelor și a consilierilor locali, în data de
22 martie 2018, reprezentanții Partidului VERDE au înregistrat inițiativa de
proiect privind UNIREA celor două țări: România și Republica Moldova.
În virtutea principiului egalității între popoare și a dreptului acestora la
autodeterminare, prevederi stipulate în articolul nr. 8 din Actul final de la
Helsinki, (în vigoare din 13 august 1975) care consfințește că „toate popoarele au
mereu dreptul în deplină libertate să-și hotărască, când și dacă doresc, statutul
politic intern și extern, fără ingerințe exterioare și să își urmărească după propria
voie dezvoltarea politică, economică, socială și culturală;”
În conformitate cu Declarația Parlamentului României privind Pactul
Ribbentrop-Molotov și consecințele acestuia privind țara noastră, din 24 iunie
1991, prin care afirma hotărât poziția sa de a aborda cu deplină responsabilitate
această problemă. În acest sens solicită Președintelui țării, Guvernului României,
tuturor forțelor politice din țara noastră să acționeze în spiritul acestei declarații,
în vederea îndeplinirii năzuințelor legitime ale populației din teritoriile
românești, anexate cu forța în urma înțelegerilor secrete stabilite prin Pactul
Ribbentrop-Molotov.
Luând act de Rezoluția nr.148 adoptată de Senatul SUA la 28 iunie 1991
care prevede că „Guvernul SUA trebuie:
1) Să susțină dreptul la autodeterminare al poporului Moldovei și al
Bucovinei de Nord, (ținuturi) ocupate de Uniunea Sovietică, și să emită o
declarație cu acest scop;

2) Să susțină eforturile viitoare ale Guvernului Moldovei pentru a
negocia în mod pașnic, dacă aceastale este voia, reunificarea României cu
Moldova și cu Bucovina de Nord, după cum s-a stabilit în Tratatul de Pace de la
Paris în anul 1920, în normele predominante ale dreptului internațional și în
conformitate cu Principiul 1 al Actului Final de la Helsinki;”
Conștientizând faptul că pentru a îndrepta erorile trecutului și pentru a
restabili adevărul istoric în spațiulcarpato-danubiano-pontic nu există o altă
soluție mai bună decât cea a reîntregirii neamului românesc;

Initiațiva cetățenească: FĂRĂ BLOCURI PRINTRE CASE,
pentru care au semnat peste 355 cetățenii din Giarmata Vii și nu
numai.
Inițiativa cetățeneasca este un instrument important al democrației
participative in UE, prin intermediul căreia cetățenii au posibilitatea să invite
Consiliile Locale să emită Hotărâri!
Dezvoltarea haotică a unor blocuri printre case, în detrimentul esteticii
urbane și prin nerespectarea spațiului de confort al cetățenilor, a dus la această
inițiativa cetățenească.
Suntem conștienți că dezvoltarea comunei noastre nu poate fi oprită, nici
NU NE DORIM acest lucru, insa NE DORIM, ca toate planurile, strategiile de
modernizare să țină cont și de respectarea arhitecturii zonei, de clasificarea
zonelor de locuit, să se respecte limitele de conviețuire socială și morală între
vecini.
Prin existența unor reguli clare, investitorilor imobiliari le-ar fi mai
ușor să-si planifice investițiile, fără de care comuna noastra nu s-ar mai
dezvolta.

Am fost autorii mai multor iniţiative sau interpelări, dupa cum urmează:
LĂRGIREA străzii VICTORIA la 4 benzi.
Verzii au cerut și obținut variante alternative-ocolitoare.
Partidului VERDE a atras imediat atenția domnului Primar Ionuț
Stănușoiu că proiectul domnului Radoslav, de “modernizare in forță”, se prezenta
fără studiu de impact și ANALIZĂ de RISC, ceea ce ar fi putut avea un impact
PUTERNIC NEGATIV asupra comunității noastre!
Partidul VERDE a SOLICITAT, atât domnului Primar Ionuț Stănușoiu, cât și
domnului Radoslav, să se aplece cu seriozitate asupra dorințelor cetățenilor și să
găsească SOLUȚII ALTERNATIVE, pentru devierea traficului, astfel încât
nimeni să nu aibe de suferit.
Pentru Str. Victoria până la limita cu Moșnița, existând în lucru la Primărie un
proiect de “modernizare” la 4 benzi, piste biciclete și trotuare.

Randare descărcare centură – Str. Victoria (sursa. Primăria Ghiroda)

Ca urmare, a discuțiilor noastre, Primăria Ghiroda are astăzi în lucru un tronson
de drum alternativ, paralel cu Str. Victoria, pe sub liniile de înaltă tensine,
respectiv str. Dâmbovița până la intersecția cu Str. Calea Lugojului, exemplificat
în imaginea alăturată cu albastru.

ÎMPRUMUTUL de 60 milioane lei (aproximativ 13 milioane
EUR) pe care actuala administrație l-a contractat, îndatorând
Primăria comunei noastre pe o perioadă de 15 ani, pentru susținerea
unor lucrări la drumurile colectoare ale centurii de Nord a
Timișoarei!
Alianțele politice formate în consiliu, au oferit suficiente voturi astfel încât
acest împrumut să primească un vot final favorabil.

Partidul VERDE NU a
considerat oportun acest împrumut,
pentru Ghiroda, din următoarele
motive:
Cheltuielile de funcționare ale
Primăriei (servicii, salarii, etc) au
crescut de la 0,8 milioane EUR în
2016 la peste 5,5 milioane EUR în
2020,
dintr-un
BUGET
total
disponibil de aproximativ 8 milioane
EUR pe an.
👇
În 2016, Primăria avea 22 de anagajați, acum doar PRIMARUL are cel
puțin 3 (trei) SECRETARE.
👇

S-au RISIPIT banii moșteniti de la vechea administrație (peste 8 milioane
de EUR, din excedentul bugetar) pe nimicuri, pe proiecte nerealiste și studii de
fezabilitate.
👇

Lucrările de investiție pentru care s-a dorit contractarea creditului NU sunt
lucrări de maximum interes pentru comuna noastră.
👇

După plata cheltuielilor nefuncționale (5,5 milioane EUR) și a creditului
(peste 2 milioane EUR/an … timp de 15 ani), Ghirodei și Giarmata Vii ii va
rămâne maxim 0,5 milioane Eur pentru invesții pe an.
👇

Cu 0,5 milioane Eur pe an, INVESTIȚIILE în Ghiroda și Giarmata Vii vor
fi practic BLOCATE, pentru cel puțin 15 ani!
👇
👇

Taxele și Impozitele noastre se vor MĂRI!

👇

În mandatul 2016-2020 au fost atrase ZERO fonduri EUROPENE.

Renovarea unui spațiu administrativ supraevaluat, în Giarmata Vii.
Din punct de vedere al risipei banului public am considerat neadecvată
renovarea vechii Grădinițe din localitatea Giarmata-Vii (PH 243 / 28.11.2029), la
care costurile depășeau aproximativ 430 mii EURO pentru o arie construită de
doar 168.5 mp, dar din păcate alianțele politice formate în consiliu, au oferit
suficiente voturi astfel încât acestă renovare supraevaluată să primească un vot
final favorabil.

Concesionarea unor parcele pentru tinerii
Am contestat modul de organizare și atribuire privind
concesionarea a 23 parcele din zona PUZ Pescărie, Ghiroda. La concurs, conform
datelor publicate pe site-ul
Primăriei Ghiroda, s-au înscris
170
persoane,
rezultand
aproximativ
7
persoane/
parcelă.
In urma licitației,
parcelele au fost adjudecate cu
valori
ale
redevențelor
impresionat de mari, până la
60000 RON/an, pentru o
perioadă de 25 de ani, conform caietului de sarcini.

În aceste condiții, doar câțiva dintre locuitorii comunei noastre au reușit
câștigarea licitației, ceea ce a atras atenția încă de la început, asupra unor
eventuale suspiciuni privind corectitudinea procesului de atribuire.
Am spus NU MAJORĂRII TAXELOR ȘI IMPOZITELOR
La Propunerea Primăriei Ghiroda, taxele și impozitele au crescut
in 2020 cu +4,6% (indexare rată inflație).
Partidul VERDE prin reprezentanții săi a depus mai multe amendamente
pentru scăderea taxelor și impozitelor, cu până la -20%, la perosane fizice.
Menționăm că toate taxele și
impozitele
comunei
noastre
provenite de la personae fizice ar fi
undeva la aproximativ 350 mii Eur,
iar aceste scăderi de până la -20%
pentru persoanele fizice, ar fi avut o
pondere totala in jurul valorii de -70
mii Eur, care pentru intreg bugetul
comunei pe 2019, de 15 mil Eur, ar fi fost o valoare nesemnificativă.


Înfiintarea unor comisii de recepție pentru verificarea termenelor
dar și a calității lucrărilor publice.
Ne-a fost refuzată inițiativa de
înființare a unei Comisii de recepție a
lucrărilor publice, din care să facă parte
inclusiv membri ai Consiliului Local.
Din punctul nostru de vedere, prin această comisie, beneficiarii lucrărilor
publice, consilierii dar și cetățenii ar fi putut avea un cuvant de spus asupra
calității lucrărilor efectuate in comună. Am propus modificarea comisiilor astfel
încât 2 (doi) membrii să fie delegați ai Consiliului Local, iar ceilalți rămânâd a fi
numiți în continuare de Primar.

CENTRU DE OBEZITATE INFANTILĂ
Ne-am opus și am reușit să NU cedăm o suprafață considerabilă
(10 mii mp) de teren proprietate privată a comunei, pentru inființarea unui centru
de obezitate infantilă, cerere formulată de o anume asociație. Neprimind vot
favorabil din partea Consiliului, cererea s-a mutat către administrația Moșnița,
unde a primit vot favorabil. Proiectul s-a dovedit a fi o schemă imobiliară.

Ne-a fost refuzat Planul de Gospodărire al Comunei, ulterior
fiind preluat și însușit de către conducerea Primăriei, prezentat ca
Planul de Mediu al Comunei.

Partidul VERDE, în data de 11.07.2016, a înregistrat inițiativa de
proiect privind planul de gospodărire al comunei, pentru a avea o comună
frumoasă și ingrijită.
Inițiativa privind planul de Gospodărire ar fi reglementat obligațiile și
drepturile cetățenilor (chiar și a celor în tranzit), ar fi stabilit obligațiile și
drepturile proprietarilor (atât persoane fizice cât și juridice), dar și obligațiile
administrației publice locale.

Am fost autorii mai multor ANALIZE BUGETARE, după cum
urmează:
Bugetul comunei noastre pe anul 2020 a fost estimat la valoare de 13.3 mil Eur,
din care suma de 4.57 repezintă sumele excedentului bugetar.
De unde provin cei mai mulți bani ai comunei noastre? De ce este esențială crearea
locurilor de muncă și sprijinirea investitorilor? Dupa cum se poate vedea,
impozitul pe venit aduce cei mai mulți bani în bugetul comunei, respectiv valoarea
de 5.57 mil Eur/ an!

Impozitele provenite din taxele și impozitele persoanelor fizice (clădiri,
terenuri și mijloace de transport) sunt estimate la valoarea de aprox 350 mii Eur,
pe când impozitele persoanelor juridice (clădiri, terenuri și mijloace de transport)
sunt estimate la valaorea de aprox 1.29 mil Eur.

Analiza valorică a investițiilor între anii 2016 și 2019:
In cei 4 ani, respectiv din 2016 până în 2019, dintr-un total de 31.2 mil
EUR, Primaria Ghiroda raportează investiții doar pentru 13.1 mil EUR.

Se constată o creștere a investițiilor, dar acestea se prezintă, înca, la valori
foarte reduse față de potențialul bugetului comunei noastre, după cum urmează:
In 2016, au fost investiții raportate pentru 1.9 mil Eur
In 2017, au fost investiții raportate pentru 3.4 mil Eur
In 2018, au fost investiții raportate pentru 3.5 mil Eur
In 2019, au fost investiții raportate pentru 4.2 mil Eur

Evoluția CHELTUIELILOR NEPRODUCTIVE
Am arătat că evoluția cheltuielilor neproductive se află pe un trend
NESĂNĂTOS!
Cheltuielile neproductive sau de
funcționare înseamnă: plata salariilor
angajaților, cheltuieli materiale și servicii,
prime, dobânzi, cheltuieli pentru
deplasări, excursii etc.
Evoluția
cheltuielilor
neproductive (funcționare), după cum se
poate observa in graficul alăturat, se află
pe un trend periculos, de creștere: de la 0.8 mil Eur, in 2016, la peste 5.2 mil Eur,
in 2019!
Cu cât valoarea cheltuielilor neproductive e mai mare, cu atât trendul de
dezvoltare al INVESTIȚIILOR, promise comunității noastre ar putea fi încetinit!

Evoluția EXCEDENTULUI BUGETAR, al sumelor neutilizate
La inceputul fiecărui an, Partidul VERDE, a obișnuit să prezinte
valorile excedentului bugetar.
Cifrele trebuie prezentate ca o realizare ci ca o dovadă a unei FALSE
PLANIFICĂRI BUGETARE, prin nerealizarea invesțiilor.
Conform tendințelor, avem o rată de implementare de aproximativ 3% a
proiectelor din lista investițiilor publice.
Fara o planificare bugetară corectă nu vom putea vorbi de prosperitate și
continuitate în realizarea proiectelor de investiții.

COMPARAREA BUGETELOR LOCALITATILOR DE LA
PERIFERIA TIMISOAREI
În comparație cu celelalte localități de la periferia Timișoarei, Ghiroda se
bucură de cel mai generos buget: aproximativ 13,5 milioane Eur, bani disponibili
în 2017.

ACTIVITĂȚI EDUCATIVE de interes public.

Am fost şi ramânem susţinătorii activităţilor educative de interes public.
Am susținut și promovat organizarea de ateliere pentru copiii curioși și
veseli!
Proiecte co-finanțate de Primăria și Consiliul Local Ghiroda, după cum
urmează:
 Atelier de limba engleză.
 Atelier de limba germană.
 Ateliere de creație artistică.
 Ateliere de lectură, stiință, tehnică și multe altele.
 Parada portului popular; Expoziție de icoane pe sticlă.
 Cercul de chitară.
Școala din Ghiroda și Giarmata Vii
Școala a jucat și joacă un rol central în viața fiecărei comunități. Educația
nu este o marfă ce poate fi tratată în logica pieței ci înseamnă o continuă
preocupare pentru viitorul copiilor noștrii, prin responsabilitate față de deciziile
care il influențează.
Administrat de oameni nepricepuți, învățământul ghirozean se scufundă
lent, dar sigur.

Campaniile pornite de la cel mai înalt nivel împotriva profesorilor pun
în cumpănă viitorul școlii comunității noastre. Acum bătălia noastră este una
dată pentru recâștigarea încrederii!
Partidul VERDE a susținut toate proiectele de investiții destinate scolii și noii
grădinițe.

Am prezentat valorile bugetelor școlilor de la periferia Timișoarei, pe anul
2018.
Valorea bugetului poate fi influențată atât de interesul comunităților locale
cât și de calitatea procesului instructiv-educativ.

Deschiderea Parcului STEJARULUI

Trebuia să fie o simplă lucrare, dar în realitate Primăria Comunei Ghiroda
a lucrat la acest "mic proiect" mai bine de 9 ani!
S-a început cu desfințarea dudăriei, cu extinderea cimitirului, iar pe
spațiul liber rezultat s-a facut acest mic parc!
Primele discuții în Consiliul Local Ghiroda au fost demarate, prin 2010.
Valoare proiectului a fost comunicată, la valoarea de 887.000 lei +TVA.
Lipsa parcurilor, a spaţiilor de recreere sau a locurilor cu verdeaţă din
comuna noastră face ca finalizarea lucrărilor sa fie privită cu interes și cu
bucurie de întreaga comunitate !

Piste pentru biciclete
Construirea de piste pentru biciclete a fost una dintre prioritățile
Partidului VERDE.
Ca urmare, în acest moment sunt în lucru, în diferite faze de
execuție mai multe lucrări de investiții, după cum urmează:
 Calea Lugojului până la Remetea - Studiul de Fezabilitate a fost finalizat
 Str. Dunarea - Lucrarea se află în curs de execuție
 Str. Dâmbovița - Lucrare finalizată
 Str. Victoria - Se lucrează la Studiul de Fezabilitate
 Construirea de piste pentru biciclete și conectarea lor cu cele din Timișoara
 De la limita Timișoarei pana la Remetea, pe partea cu Balta cu Nuferi –
lucrarea se află în curs de execuție
Sursa foto: Primăria Ghiroda

ENERGIE VERDE pentru școlile, grădinițele și clădirile
administrative din Ghiroda și Giarmata Vii!
Am promovat și suținut programul toate poiectele de eficientizare
energetică.
Rolul acestor sisteme este de a produce energie electrică din surse de
energie regenerabile, respectiv energie solară pentru alimentarea clădirilor mai
sus menționate.
Se estimează că economia de fonduri la bugetul local va fi cuprinsă între
65% și 75%, în funcție de perioada anuală și de eficiență energetică a soarelui.
Investiția acoperă o mare parte din costurile de întreținere și funcționare,
iar energia produsă va fi în totalitate utilizată pentru alimentarea cu energie
electrică a clădirilor.

Astel, Primăria Ghiroda, va instala sisteme fotovoltaice pe opt clădiri
publice din comuna Ghiroda, respective, în Ghiroda:
Primărie, Școală, Grădiniță, Căminul Cultural, Baza sportivă din
Ghiroda,
dar și în Giarmata Vii:
Școală, Grădinița, Căminul Cultural, Spațiul administrativ din satul
aparținător Giarmata Vii.

În GHIRODA, GIARMATA VII și Timișoara Est se
monitorizează calitatea aerului.
VERZII se alătură rețelei Airly, prima rețea independentă de monitorizare
a calității aerului, care arăta în timp real, pe o hartă, cât este de poluat aerul
Rețeaua din Timișoara Est și zonele limitrofe aferente, care se presupune a
fi una dintre cele mai poluate zone din aria urbana si periurbana a Timișorii, este
funțională si conține 2 senzori care monitorizează permanent nivelul emisiilor de
particule în suspensie, PM10, PM2.5 și PM1, în timp real.

Primul sensor este montat în zona Fabric!
Al doilea sensor este montat în apropierea gării de Est din Timișoara!

Sfidarea autorităților față de proiectele spre beneficiul sănătății populației,
inițiate de verzii din timișeni si ghirozeni, este absolut de neînțeles. Nu am
identificat o altă modalitate de a-i trezi decât prin presiunea publică. Astfel am
decis să ne alăturăm inițiativei colegilor din țară prin crearea unei HĂRȚI a
POLUĂRII.
Pentru vizualizarea măsurătorilor:
Descărcați aplicația gratuită "Airly" pentru android:

Sau accesați site-ul: https://www.romaniarespira.ro

Programul CASA VERDE
Am promovat și suținut programul CASA VERDE de la AFM
(Agentia Fondului de Mediu) privind acordarea de subvenții de până
la 20000 Ron privind instalarea sistemelor de panouri fotovoltaice.
Administrația Fondului de Mediu (AFM), a lansat noua versiune a
Programului Casa Verde prin care beneficiarii, persoane fizice, vor putea să își
instaleze sisteme fotovoltaice pentru autoconsum si să devină prosumatori.
În cadrul programului, se oferă până la 20.000 Ron pentru persoanele
fizice care doresc să își instaleze un sistem fotovoltaic.
Bugetul alocat pentru acest program va deservi aproximativ 26.000 de
locuințe. Scopul acestui program este de creștere a eficienței energetice a
locuințelor, realizând economii de energie.
Puterea minimă a unui sistem fotovoltaic nu poate fi sub 3 kWp, pentru a
fi conectat la rețea.

În cadrul acestui proiect, efortul financiar al beneficiarilor este minim.
Având in vedere suma finanțată, amortizarea sistemului se va face intre 1
si 3 ani in funcție de capacitate si specificații.

Cu mare interes ne-am implicat, ori de câte ori am fost
solicitați, în dezbateri pentru dezvoltarea şi modernizarea
comunei cu care vrem să ne putem mândri.
Am susţinut cu interes, toate proiectele legate de infrastructură, atât
pentru Giarmata Vii, cât şi pentru Ghiroda.
Activitatea noastră în relaţia cu Primăria şi cu întreg Consiliul Local a fost
și este una foarte pozitivă, de cooperare şi înțelegere.

Ghiroda, Jud. Timiş
August 2020
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