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PROCES-VERBAL AL ŞEDINTEI PUBLICE  EXTRAORDINARE A CONSILIULUI 

LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA DIN 10.10.2022 
 

 
 Încheiat azi 10.10.2022, cu ocazia şedinţei publice extraordinare a Consiliului Local Găvojdia. 
 În urma Dispoziției primarului nr. 93/06.10.2022 s-a convocat Consiliul Local al comunei 

Găvojdia în şedinţă extraordinară, 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 și doamna secretar general Moica Lenuta. 
Sunt prezenți toți cei 11 consilieri locali, 8 consilieri locali sunt prezenți fizic și 3 consilieri 

locali sunt prezenți în sistem on line (Rosoca Vasile, Andrei Adelin – Raul  și Vasiloni Bogdan). 
Potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Gavojdia președinte de 

ședință pentru luna octombrie este ales domnul Gașpar Ioan. 
Se supune la vot procesul – verbal al ședinței anterioare și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Președintele de ședință dă citire proiectului ordinii de zi. 
Ordinea de zi propusă este următoarea:  
1. Proiect privind aprobarea participării Comunei Găvojdia în cadrul proiectului ”Achiziție de 

mijloace de transport public nepoluante la nivelul parteneriatului UAT Municipiul Lugoj – UAT 

Comuna Găvojdia – UAT Comuna Victor Vlad Delamarina, județ Timiș”, de aprobare a notei de 

fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a acordului de 

parteneriat, și a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect. 

Proiectul înscris pe ordinea de zi este inițiat de primarul comunei Gavojdia.  
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 10.10.2022, 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 aprobarea participării Comunei Găvojdia în 

cadrul proiectului ”Achiziție de mijloace de transport public nepoluante la nivelul parteneriatului UAT 

Municipiul Lugoj – UAT Comuna Găvojdia – UAT Comuna Victor Vlad Delamarina, județ Timiș”, de 
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aprobare a notei de fundamentare a investiției, a cheltuielilor legate de proiect, precum și de aprobare a 

acordului de parteneriat, și a anexei privind descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin 

proiect. 

Președintele de ședință dă cuvântul domnului primar, care spune că este vorba despre un proiect 

în parteneriat cu municipiul Lugoj și comuna V.V.Delamarina, prin care se achiziționează 10 autobuze 

electrice pentru Lugoj și câte 2 microbuze electrice pentru fiecare comună parteneră. De asemenea, 

proiectul mai presupune și 10 stații de reîncărcare lentă la autobaza de transport public, 4 stații de 

reîncărcare rapidă pe traseul autobuzelor electrice și 4 stații de reîncărcare lentă la nivelul comunei 

Gavojdia și comunei V. V. Delamarina pentru microbuzele nepoluante. Detaliile privind gestionarea 

serviciului de transport și alte detalii legate de proiect vor face obiectul unui HCL ulterior, în cazul în 

care proiectul va fi finanțat. Depunerea spre finanțare se face prin Programul Național de Redresare și 

Reziliență – PNRR, cu finanțare din fonduri europene nerambursabile. 

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. 

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                          SECRETAR GENERAL  

                   IOAN GAȘPAR          LENUȚA MOICA 
                                                 


