ROMÂNIA
JUDEŢUL TIMIŞ
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA
NR. 2945 DIN 25.05.2022

PROCES-VERBAL AL ŞEDINTEI PUBLICE ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI
GĂVOJDIA DIN 25.05.2022
Încheiat azi 25.05.2022, cu ocazia şedinţei publice ordinare a Consiliului Local Găvojdia.
În urma Dispoziției primarului nr.56/17.05.2022 s-a convocat Consiliul Local al comunei Găvojdia
în şedinţă ordinară, în următoarea componenţă:
- Adamescu Ioan – Claudiu
- Andrei Adelin – Raul
- Bagiu Florentin – Adrian
- Gașpar Ioan
- Ivasiuc Alexa
- Jușca Sorin
- Popa Petru – Trandafir
- Rosoca Vasile
- Șteff Dan – Claudiu
- Țîru Petrică – Coriolan
- Vasiloni Bogdan - Ioan
La ședință participă domnul primar Stoica Dănuț, doamna contabil Lăzărescu Diana și doamna
secretar general Moica Lenuța.
Sunt prezenți toți cei 12 consilieri locali.
Potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Gavojdia președinte de
ședință pentru luna mai este domnul Vasiloni Bogdan - Ioan.
Se supune la vot procesul – verbal al ședinței anterioare și se aprobă cu 11 voturi pentru.
Ordinea de zi propusă este următoarea:
1. Proiect privind rectificarea bugetului local pe anul 2022.
2. Proiect privind predarea obiectivului “Extindere alimentare cu apă și canalizare în localitățile
Gavojdia și Lugojel” către operatorul regional Aquatim SA.
3. Proiect privind vânzarea terenului aferent casei de locuit, situat în localitatea Lugojel CF
403853 numiților Juravlea Marcel – Marian și Juravlea Ana.
4. Proiect privind atribuirea unui lot de casă în folosință gratuită în localitatea Gavojdia,
conform Legii nr.15/2003, numitului Popeț Sorin – Nicușor.
5. Proiect privind aprobarea modificărilor și completărilor la actele constitutive ale ADID Timiș.
6. Proiect privind rezilierea contractului de închiriere pășune al numitului Moga Constantin,
pentru suprafața de pășune închiriată pentru pășunatul bovinelor.
7. Proiect privind acordarea unui mandat primarului comunei Gavojdia în AGA Apă – Canal
Timiș.
Proiectele înscrise la punctele 1 – 7 ale ordinii de zi sunt inițiate de primarul comunei Gavojdia.
8. Proiect privind construirea de alei pietonale și piste pentru biciclete pe străzile din localitatea
Jena.
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Inițiator: consilier local Bagiu Florentin – Adrian.
9. Diverse.
Președintele de ședință întreabă dacă mai sunt puncte de introdus pe ordinea de zi. Nu se
propun puncte suplimentare pe ordinea de zi.
Ordinea de zi în forma prezentată se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi.
Ședințele comisiilor de specialitate au avut loc azi 25.05.2022, fiind emise toate avizele de
specialitate, care au fost predate secretarului general înaintea începerii ședinței consiliului local.
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: proiect privind rectificarea bugetului local pe anul 2022.
Inițiator: primarul comunei Gavojdia.
Președintele de ședință dă cuvântul doamnei contabil, care spune că la partea de venituri s-a
recuperat suma de 70 mii lei de la PNDL pentru apă și canalizare, s-a primit donație pentru pachetele
copiilor de Paște suma de 5,5 mii lei și se suplimentează veniturile cu 44 mii lei. Acești bani se
repartizează la cheltuieli astfel: pachete copii 5,5 mii lei, se retrage la camionetă suma de 10 mii lei și se
suplimentează la tocătoare pășune suma de 14 mii lei, la capelă Gavojdia se suplimentează 70 mii lei,
iar la dezinsecție se suplimentează 40 mii lei.
Președintele de ședință întreabă dacă se fac obiecții cu privire la acest proiect. Nu se fac
obiecții. Proiectul de hotărâre în forma propusă și însoțit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate
se supune la vot și se aprobă cu 11 voturi pentru.
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: proiect privind predarea obiectivului “Extindere alimentare
cu apă și canalizare în localitățile Gavojdia și Lugojel” către operatorul regional Aquatim SA. Inițiator:
primarul comunei Gavojdia. Președintele de ședință dă cuvântul domnului primar, care spune că a fost
finalizată extinderea de rețea de apă și canalizare în cartierele rezidențiale noi din Lugojel și Gavojdia și
investiția trebuie predată către operatorul regional Aquatim SA pentru ca oamenii să se poată racorda.
Ia cuvântul domnul consilier Ivasiuc Alexa și spune că la Gavojdia, la Micicoi la canalizare sunt vreo
patru case care nu au rețea, vreo 150 – 200 m aproximatv. Domnul primar spune că domnul viceprimar
să-și noteze, să se facă referat de necesitate și să se tragă rețeaua pentru ca oamenii să poată fi
racordați.
Președintele de ședință întreabă dacă se fac obiecții cu privire la acest proiect. Nu se fac
obiecții. Proiectul de hotărâre în forma propusă și însoțit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate
se supune la vot și se aprobă cu 11 voturi pentru.
Se trece la punctul 3 al ordinii de zi: proiect privind vânzarea terenului aferent casei de locuit,
situat în localitatea Lugojel CF 403853 numiților Juravlea Marcel – Marian și Juravlea Ana. Inițiator:
primarul comunei Gavojdia. Președintele de ședință dă cuvântul domnului primar, care spune că a fost
finalizat raportul de evaluare a prețului de vânzare al terenului, 9 euro/mp, total 9.000 euro, iar
oamenii au acceptat prețul.
Președintele de ședință întreabă dacă se fac obiecții cu privire la acest proiect. Nu se fac
obiecții. Proiectul de hotărâre în forma propusă și însoțit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate
se supune la vot și se aprobă cu 11 voturi pentru.
Se trece la punctul 4 al ordinii de zi: Proiect privind atribuirea unui lot de casă în folosință
gratuită în localitatea Gavojdia, conform Legii nr.15/2003, numitului Popeț Sorin – Nicușor.Inițiator:
primarul comunei Gavojdia. Președintele de ședință dă cuvântul domnului primar, care spune că este
vorba despre un băiat din Gavojdia, care îndeplinește condițiile cerute de lege pentru a beneficia de
teren în folosință gratuită pentru casă și se propune aprobarea cererii.
Președintele de ședință întreabă dacă se fac obiecții cu privire la acest proiect. Nu se fac
obiecții. Proiectul de hotărâre în forma propusă și însoțit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate
se supune la vot și se aprobă cu 11 voturi pentru.
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Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: proiect privind aprobarea modificărilor și completărilor la
actele constitutive ale ADID Timiș. Inițiator: primarul comunei Gavojdia. Președintele de ședință dă
cuvântul domnului primar, care spune că este vorba despre modificarea actelor constitutive ale
asociației, admiterea de noi membri, respectiv actualizarea actelor cu noile modificări legislative.
Președintele de ședință întreabă dacă se fac obiecții cu privire la acest proiect. Nu se fac
obiecții. Proiectul de hotărâre în forma propusă și însoțit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate
se supune la vot și se aprobă cu 11 voturi pentru.
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: proiect privind rezilierea contractului de închiriere pășune
al numitului Moga Constantin, pentru suprafața de pășune închiriată pentru pășunatul bovinelor.
Inițiator: primarul comunei Gavojdia. Președintele de ședință dă cuvântul domnului primar, care spune
că domnul Moga C-tin a beneficiat de 4,73 ha pășune pentru bovine, iar anul acesta nu mai are bovine,
ci doar ovine, ca urmare contractul trebuie reziliat, pentru ovine domnul Moga C-tin deține alte
contracte de închiriere pășune.
Președintele de ședință întreabă dacă se fac obiecții cu privire la acest proiect. Nu se fac
obiecții. Proiectul de hotărâre în forma propusă și însoțit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate
se supune la vot și se aprobă cu 11 voturi pentru.
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: proiect privind acordarea unui mandat primarului comunei
Gavojdia în AGA Apă – Canal Timiș. Inițiator: primarul comunei Gavojdia. Președintele de ședință dă
cuvântul domnului primar, care spune că este vorba despre participarea la adunarea generală din 08 09.06.2022 și pentru a putea vota este necesar ca reprezentantul Consiliului Local să aibă HCL de
desemnare, dar propunerea este să meargă domnul viceprimar, întrucât este posibil ca el să nu fie în
localitate în acea perioadă.
Președintele de ședință întreabă dacă se fac obiecții cu privire la acest proiect. Nu se fac
obiecții. Proiectul de hotărâre în forma propusă și însoțit de avizul favorabil al comisiilor de specialitate
se supune la vot și se aprobă cu 11 voturi pentru.
Se trece la punctul 8 al ordinii de zi: proiect privind construirea de alei pietonale și piste pentru
biciclete pe străzile din localitatea Jena. Inițiator: consilier local Bagiu Florentin – Adrian.
Președintele de ședință dă cuvântul domnului consilier Bagiu Florentin - Adrian, care spune că
localitatea Jena este la drum european și sunt necesare aceste alei și piste. Domnul primar spune că nu
sunt bani, pe PNRR a fost închisă sesiunea, suma destinată comunelor de 300 mii euro a fost alocată în
întregime pentru proiectul de piste de biciclete din localitatea Gavojdia, cei 3 km, atunci s-a discutat
cum să procedăm să fie un proiect real, să aibă finalitate, să dea un circuit, trebuia ca străzile să fie
incluse în domeniul public al comunei. Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian spune că la ședința
extraordinară care a avut loc pentru pista de biciclete de la Gavojdia se știa de proiectul lui, dar s-a
ignorat. Domnul primar spune că nu s-a ignorat, dar la Jena cea mai importantă investiție acum este
canalizarea, a avut asigurări că 99,99% proiectul este finanțat prin Anghel Saligny, va fi nevoie de avize,
speră să se facă proiectul tehnic anul acesta și să se dea drumul la licitație. Există două rețele de fibră
optică și rețeaua de apă, va trebui să se stabilească cea mai bună variantă pentru traseu, pe o singură
parte sau pe ambele părți, cum va spune și proiectantul. Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian
spune că este spațiu suficient între case și drum. Domnul primar spune că părerea lui este că abia după
introducerea rețelei de canalizare se poate discuta despre alei pietonale și piste pentru biciclete, chiar
și dintr-un împrumut, dacă nu vor fi linii de finanțare din alte surse, acum cea mai importantă investiție
este canalizarea la Jena, cu stație de epurare. De asemenea, a avut asigurări că și gazul prinde
finanțare. În cazul în care vor rămâne bani la PNRR și se vor deschide alte sesiuni de finanțare, se va
discuta și se va stabili în consiliul local unde să se mai facă piste pentru biciclete. Domnul primar mai
spune că propune amânarea proiectului de hotărâre, să se revină cu el după finalizarea lucrărilor de
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infrastructură. Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian spune că el este de acord cu amânarea
discutării proiectului, dacă domnul primar promite că va face aceste piste și alei după canalizare.
Domnul primar spune că promite și că a făcut tot ce a putut pentru obținerea finanțării la canalizare și
dacă va mai fi vreo sesiune de finanțare la piste pentru biciclete, va mai depune proiecte, iar traseul se
va stabili în consiliul local.
Președintele de ședință întreabă dacă se fac și alte obiecții cu privire la acest proiect. Nu se fac
obiecții. Amânarea discutării proiectului de hotărâre se supune la vot și se aprobă cu 11 voturi pentru
amânarea până la finalizarea lucrărilor de canalizare.
Se trece la punctul 9 al ordinii de zi: diverse.
Ia cuvântul doamna secretar general și amintește domnilor consilieri locali care nu au depus
încă declarația de avere și cea de interese că acestea trebuie finalizate și trimise la ANI până la 15 iunie.
Domnul primar spune că azi după ora 20,00 se va face dezinsecția.
Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian spune că la Jena au fost băieții la curățat, dar nu știe
ce au făcut că nu prea se vede nimic. Domnul viceprimar spune că vor mai veni, acum doar au scos
placa din față la postul traf și au curățat acolo.
Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian întreabă ce se mai știe de calmatoare. Domnul primar
spune că în 1-2 săptămâni se montează.
Domnul consilier Vasiloni Bogdan spune că la Lugojel, unde a făcut drumul Benzar cu balastiera
este foarte mult praf, nu s-a putut nici erbicida de cât praf se face. Domnul primar spune că trebuie
chemat, să meargă acolo împreună și să discute problema.
Domnul consilier Țîru Petrică spune că la Sălbăgel trebuie piatră pe străzi și pe drumurile
agricole. Domnul primar spune că a fost chemat proiectantul să facă devizul pentru drumurile agricole.
Domnul primar spune să propună consiliul local cum să procedeze cu turcul la Jena. Domnul
consilier Ivasiuc Alexa spune să facă hârtie să ude și să repare drumul. Domnul consilier Bagiu Florentin
Adrian spune că ar trebui să facă intrare din șosea și s-ar rezolva totul. Domnul consilier Popa Petru
Trandafir spune că ar trebui să betoneze măcar lungimea unui camion.
Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian spune să se facă hârtie să repare drumul, să betoneze
vreo 50 m și să ude și dacă nu face atunci să se ia alte măsuri, eventual să se închidă drumul. Acum se
face și parcul acolo, e foarte mult praf. Domnul primar spune că este ok așa, se va face adresă.
Nemaifiind alte probleme de discutat, preşedintele de şedinţă declară şedinţa închisă.
Prezentul proces-verbal a fost întocmit conform art.138 alin.13 și 14 din O.U.G. nr.57/2019 privind codul administrativ și va fi supus aprobării Consiliului Local Gavojdia în prima ședință a
acestuia, conform art.138 alin.15 din O.U.G. nr.57/2019 - privind codul administrativ.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ
BOGDAN - IOAN VASILONI
BOGDAN – IOAN VASILONI

SECRETAR GENERAL
LENUȚA MOICA
LENUȚA MOICA
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