
 

1 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA 
NR. 5331 DIN 13.10.2022  
 

 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINTEI PUBLICE  EXTRAORDINARE A CONSILIULUI 

LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA DIN 13.10.2022 
 
 Încheiat azi 13.10.2022, cu ocazia şedinţei publice extraordinare a Consiliului Local Găvojdia. 
 În urma Dispoziției primarului nr. 94/12.10.2022 s-a convocat Consiliul Local al comunei 

Găvojdia în şedinţă extraordinară de îndată, 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. 

Urgența ședinței este dată de faptul că în data de 14.10.2022 se lansează programul PNRR Valul 

renovării , iar la ora 10,00 începe depunerea proiectelor, pe principiul “primul venit, primul servit.” 
Sunt prezenți toți cei 11 consilieri locali, 8 consilieri locali sunt prezenți fizic și 2 consilieri 

locali sunt prezenți în sistem on line (Andrei Adelin – Raul  și Șteff Dan - Claudiu). 
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 participarea Comunei Găvojdia la Programul Național de Redresare și 

Reziliență, cu proiectul “Reabilitare termică și energetică la Școala Gimnazială din localitatea Gavojdia, 

Comuna Găvojdia, județul Timiș.“ 

2. Proiect privind aprobarea noii valori de investiție pentru proiectul “Reabilitare și dotare cămin 

cultural localitatea Gavojdia, comuna Gavojdia, județul Timiș.” 

Proiectele înscrise pe ordinea de zi sunt inițiate 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 13.10.2022, 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 participarea Comunei Găvojdia la 

Programul Național de Redresare și Reziliență, cu proiectul “Reabilitare termică și energetică la Școala 

Gimnazială din localitatea Gavojdia, Comuna Găvojdia, județul Timiș.“ 
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Președintele de ședință dă cuvântul domnului primar, care spune că este vorba despre un proiect 

care presupune o reabilitare termică și energetică la școala gimnazială din Gavojdia, în vederea creșterii 

eficienței energetice a clădirii. Valoarea proiectului, conform ghidului de finanțare este de 2.995.561,60 

lei fără TVA, iar documentația tehnico – economică va fi aprobată de consiliul local 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. 

Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: proiect privind aprobarea noii valori de investiție pentru 

proiectul “Reabilitare și dotare cămin cultural localitatea Gavojdia, comuna Gavojdia, județul Timiș.” 

Președintele de ședință dă cuvântul domnului primar, care spune că urmare a creșterii prețurilor, în ceea 

ce privește dotările aferente proiectului, este necesară actualizarea valorii contractului de finanțare și 

implicit a cheltuielilor neeligibile. Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian spune că s-a mai discutat 

că dacă nu termină la termenul stabilit, îi dăm în judecată, în schimb s-a tot prelungit termenul. Domnul 

primar spune că termenul de finalizare este mai 2023, așa cum a fost prelungit de către AFIR, iar acum 

nu se discută despre valoarea părții de execuție a lucrărilor, ci doar de dotările din proiect (mese, 

scaune, calculatoare, mobilier etc.). Pentru aceste dotări prețurile sunt cele de la data semnării 

contractului de finanțare, respectiv anul 2017, iar aceste prețuri au fost actualizate. Domnul consilier 

Bagiu Florentin – Adrian întreabă dacă e gata căminul. Domnul primar spune că în proporție de 90% 

este gata. Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian spune că s-a tot solicitat consiliului prelungirea 

termenelor și s-a aprobat. Domnul primar spune că acum nu se prelungește nimic, este vorba despre 

dotări, actualizarea prețurilor la acestea. Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian spune că a cerut să  

fie dați în judecată dacă nu respectă termenul. Domnul primar spune că dacă îi dădea în judecată se 

pierdeau banii europeni, iar dotările nu le face firma care face lucrările de execuție, dotările vor fi 

achiziționate de către primărie separat de lucrări. Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian spune că 

se face 7 ani un cămin cultural ca să ia bani 9 oameni din primărie, care primesc sporuri. Domnul 

primar spune că a câștigat o firmă din Lugoj lucrările, firma lui Lupulescu, după care a intrat în 

insolvență și a subcontractat lucrările. Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian întreabă de ce nu s-au 

luat dotările până acum, înainte să crească prețurile, așa tot modificăm și băgăm bani la nesfârșit. 

Domnul primar spune că orice modificare se supune avizării de către AFIR și termenele la ei sunt foarte 

lungi, chiar și 3 – 4 luni, s-a prelungit termenul din cauza constructorului și a AFIR-ului. Domnul 

consilier Bagiu Florentin – Adrian spune că s-au tot făcut modificări datorită neglijenței. Domnul primar 

spune că nu a fost neglijență. Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian spune că a solicitat să fie 

chemați în consiliul local și nu au fost chemați, a zis să fie dați în judecată și nu au fost dați, iar AFIR-ul 

prelungește datorită HCL-ului consiliului local. Domnul primar spune că AFIR prelungește cât le 

permite legea. Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian întreabă care este valoarea cu care se 

suplimentează acum. Doamna secretar general spune că se majorează cheltuielile neeligibile de la 

883.166,42 lei inclusiv TVA la 957.494,06 lei inclusiv TVA. 

Se supune la vot proiectul înaintat și se aprobă cu 10 voturi pentru și 1 vot împotrivă (domnul 

consilier Bagiu Florentin – Adrian, întrucât consideră că se puteau lua dotările până acum). 

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                                                 


