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Sediul consiliului local: Giera nr. 192, tele-
fon/fax 0256/415401;
Coordonate: 
45°24′24″ lat N;  
20°59′36″ long. E;
Repere istorice:
- 1332 - localitatea Giera este proprietate a
familiei Cenad, cu numele de „posesiunea
Geur”;
-1667 - în Giera exista  biserică orotodoxă;
-1717 - aşezarea este locuită de sârbi aşe -
zaţi la sfârşitul sec. XVII şi avea 12 case;
-1760 - satul Ciavoş (Grănicieri) ajunge în
proprietatea familiei Endrődy, care aduce
colonişti germani;
-1760-1770 - în satul Toager sunt colonizaţi
iobagi de pe moşiile Episcopatului romano-
catolic din Zagreb;
- 1795 - Giera ajunge în proprietatea familiei
Gyertyánffy şi poartă numele de Gyr;
-1853 - apele din vechea albie a Begăi i nun -
 dă masiv localitatea Ciavoş (Gră ni cerii);
- 1890 - este reşedinţă de comună cu 1 161
de locuitori;
-1924 - localitatea Ciavoş se numea Lich te -
n  wald (şi satul Comeat din comuna Bogda
se numea tot Lichtenwald) ;
-1936 - existau în Giera şcoală primară,
şcoa lă confesională sârbă, cor, cooperativă
de cre dit şi o fabrică de sifon;
-5 martie 1936 - se naşte la Giera  Florentin
Iosif, cunoscut interpret de muzică populară
bănă ţeană;
-1952 - Comuna Giera face parte din ra-
ionul Deta;
-1956 -  comuna  face parte din raionul Cia -
cova;
-2002 - comuna Giera avea 1321 de locui -
tori;
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2010 - total:
1 277 de persoane, dintre care:
- masculină = 645 de persoane

- feminină = 632 de persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2010:
517
Sate componente: Giera, Grăniceri (fost
Ciavoş - amintit în sec. al XIII-lea ca propri-
etate erarială - a fiscu lui austriac - apoi a
familiei Csávossy), Toager (1760-1770);
Instituţii şcolare: Şcoală cu clasele I-VIII:
Giera; Şcoala cu clasele I-IV: Grăniceri şi
Toager; Grădiniţe cu program normal: Giera,
Grăni ceri şi Toager;
Instituţii sanitare: Dispensar medical:
Giera; Cabinet stomatologic: Giera; Cabinet
sanitar-veterinar: Gie ra;
Instituţii culturale: Cămine culturale: Gie -
ra, Grăniceri şi Toager; Bibliotecă: Giera
(fon dată în anul 1974);
Baze sportive şi de agrement: Teren de
sport cu tribună şi nocturnă: Gie ra, Grăniceri
şi Toager; Parc de joacă pentru copii: Giera,
Gră ni ceri şi Toager;
Biserici: Biserică ortodoxă română: Toager
(prima ridicată la anul 1779, pe locul căreia
a fost zi  dită la anul 1909 actuala biserică);
Bi serică ortodoxă sârbă: Giera (1913); Bi se -
rici romano-catolice: Giera (1955) şi Gră   ni -
ceri (1896); Biserici baptiste: Giera (1990),
Gră niceri; Biserică penticostală: Toager;
Ruga: Ruga românească: Toager (Sfintele
Paşti), Giera (15 august - Sfânta Maria Ma -
re); Ruga sârbească: Giera (Rusalii); Ru ga
un gu  reas că: Grăniceri (21 iulie - Po menirea
Sfinţilor Trei Mucenici) şi Giera (8 septem-
brie - Sfân ta Maria Mică).

Hotean Victor primar
Vajda Şandor viceprimar
Burla Neculai, consilier PDL
Fanu Constantin, consilier PNŢCD
Grigore Aurelia, consilier PC

Iovan Ioan, consilier PDL
Paionschi Dalibor-Saşa, consilier PSD
Nicolin Marcel, consilier PNL
Vicol Radu-Ionel, consilier PDL
Zdrencov Zorca, consilier PNL
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Din secolul al XIV-lea şi până în secolul al
XVIII-le, domeniul Giera, cu Ciavoş şi Toa -
ger, a trecut prin mâinile mai  multor proprie -
tari. La anul 1795, Giera ajunge în stăpâ nirea
familiei Gyertyánffy. Capul familiei, Lukács
Gyertyánffy, era hotărât să rămână aco lo
pen tru multă vreme, aşa că imediat ce a ob -
ţinut proprietatea asupra domeniului a con-
struit un conac pe locul de casă 142, imo bil
ulterior dărâmat. Lukács ridică un alt co nac
la anul 1829, la numărul de casă 44, co nac
ce există şi în prezent. Familiei Gyer t yánffy îi
aparţinea şi păduricea „Gra dacz” (Idvor), ca
şi un conac în satul Gră niceri (Ciavos).

Ultimul Gyertyánffy, László, a trăit până la
anul 1947. Averea sa a fost împărţită între
cele trei fiice ale sale, Maria, Elisabeta şi Ga -
briela, dar clădirile care au aparţinut familiei

mai bine de un veac şi jumătate au fost na -
ţio nalizate de autorităţile comuniste înce -
pând cu anul 1948. După 1989, “De pozitul
de cereale” a fost retrocedat Mariei (Bogoiu),
iar fostul conac din Giera de la numărul 44 a
revenit nepotului Elisabetei, Cristian M. Din
păcate, imobilele din Giera se află într-o
avan   sată stare de degradare, iar frumosul
co    nac de la Ciavoş (Grăniceri) s-a dărâmat.   

BOGATA FAMILIE GYERTYáNFFY

„Depozitul de cereale”, monument istoric,
secolul al XIX-lea, Giera nr. 91. În funcţi-
une, avea o capacitate de 700 de tone. 

FLORENTIN IOSIF
S-a născut la 5 martie 1936, la Giera. La

vârsta de 9 ani cântă alături de cei trei fraţi ai
săi (fra ţii Fiţ) la Căminul Cul tural din Toa ger,
fiind îndrumat de vă ta ful de că luşeri Ni co lae
Mării şi de das călul Gheorghe Cu lea, şi
acesta din Toa  ger.

Anul 1957 îl găseşte la Bucureşti, sub ba -
ghe ta dirijorilor Ionel Budiş teanu, Valentin
Pre descu şi Ion Mărgean. În acelaşi an
ajun ge solist vocal în orchestra Doina Bana -
tului din Caransebeş, iar în anul 1975 este
solist al ansamblului „Timişul” din Timişoara.
Înre gistrează la Radio Timişoara melodia
„Mân dru liţă bănăţeană“ şi doina „Cine tre -

ce-acuma dealul“ (1965), iar începând cu
anul 1975 doinele „Sâmbătă de di mi neaţă“,
„Mări oa ră din Banat“ etc. Face tur nee în
Serbia, Franţa, Germania, concer tează mult
în ţară, iar melodiile sale „Banii, banii“ sau
„Dragu mi-i, bade, de ti ne“ au mare
succes la publicul iubitor de mu   zi că
populară de calitate. 

Debutează în anul 1963 la Televiziunea
Ro  mână într-o emisiune condusă de Maria
Tănase; cântă la Cluj în 1964 alături de Ioa -
na Radu. A reali zat mai multe discuri de mu -
zică populară, mai ales cu cântece din zona
de şes a Banatului. Fonoteca de aur a Stu di -
 oului de Radio Timişoara păs trează în bu nă
stare înre gistrări din reperto riul artistului, prin
strădania regretatei Lucia Boleanţu.

Fostul conac din Ciavoş

Conacul din Giera, ridicat la numărul de
casă  nr. 44, existent şi astăzi.
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