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PROIECT DE HOTĂRÂRE nr. 5626 din 26.10.2022 

 privind construirea a două alei pietonale în localitatea Jena, comuna Gavojdia  

  

            Primarul Comunei Găvojdia: 

          Văzând referatul de aprobare al domnului consilier local Bagiu Florentin – Adrian înregistrat 

la nr. 5609/26.10.2022 prin care se propune construirea a două alei pietonale în localitatea Jena, 

comuna Gavojdia  și Raportul de specialitate al compartimentului contabilitate nr. _____________ 

cu privire la necesitatea aprobării proiectului de hotărâre, precum și avizul ______________al 

comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local, înregistrat la nr._____; 

Realizând publicarea proiectului de hotărâre în contextul prevederilor art. 7 din Lege nr. 

52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, şi care a făcut obiectul publicării 

pe pagina de internet la adresa: www. comunagavojdia.ro; 

         Având în vedere:  

Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare și ale 

Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; 

Hotărârea Guvernului României nr. 907 din 29 noiembrie 2016 - privind etapele de elaborare 

și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de 

investiții finanțate din fonduri publice; 

În temeiul prevederilor art.129 (2) lit. ”b”, art. 139 (3) lit. ”d” și art. 196 (1) lit. ”a” din OUG 

nr. 57/2019 privind Codul administrativ modificat ulterior;  

 Consiliului Local  al Comunei Găvojdia adoptă prezenta,  

 

                                                                  HOTĂRÂRE: 

 

Art.1 - Se aprobă construirea a două alei pietonale betonate/pavate în localitatea Jena, 

comuna Gavojdia, în limita sumelor aprobate cu această destinație în bugetul local pe anul 2022 și 

2023 și lista de investiții aferentă, după cum urmează: 

- o alee în prelungirea aleii pietonale din fața locuinței cu nr.6, înspre locuința cu nr.2 din 

localitatea Jena 

- o alee pe partea dreaptă a DN 6 (E70), din direcția de mers Caransebeș – Lugoj, de la 

trecerea de pietoni din fața școlii și grădiniței din localitatea Jena până la Biserica Ortodoxă Jena. 

Art.2 - Compartimentul financiar-contabil din cadrul aparatului  de  specialitate  al  

primarului  va  duce  la  îndeplinire  sarcinile  ce  decurg  din  prezenta  hotărâre, respectiv rectificarea 

bugetului local al comunei Gavojdia cu sumele necesare realizării obiectivului de investiții cuprins 

la art.1. 

            Art.3 Prezenta hotărârea se comunică: 

- primarului comunei Gavojdia 

- compartimentului financiar-contabil 

- Instituției Prefectului - Județul Timiș  

- se va face publica prin afișare pe site www.comunagavojdia.ro  
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