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ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA 
NR. 5618 DIN 26.10.2022  
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINTEI PUBLICE  ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL 

AL COMUNEI GĂVOJDIA DIN 26.10.2022 

 
 Încheiat azi 26.10.2022, cu ocazia şedinţei publice ordinare a Consiliului Local Găvojdia. 
 În urma Dispoziției primarului nr. 100/19.10.2022 s-a convocat Consiliul Local al comunei 

Găvojdia în şedinţă ordinară 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. La 

ședință participă, în calitate de invitați, domnul Melter Alexandru din partea Secției 6 Poliție Rurală și 

domnul Pau Cosmin, crescător de animale din comuna Criciova.  
Sunt prezenți toți cei 11 consilieri locali, 9 consilieri locali sunt prezenți fizic și 2 consilieri 

locali sunt prezenți în sistem on line (Rosoca Vasile  și Șteff Dan – Claudiu). 
 Ședința începe prin discuții cu cei doi invitați.  
Domnul primar spune că sunt mai multe reclamații cu privire la faptul că domnul Pau Cosmin 

stă cu ovinele la Jena, pe terenuri pe care nu are drept de pășunat și distruge culturile și plantațiile 

oamenilor. După legea pășunatului nu se poate pășuna decât acolo unde deții contract de pășunat. 

Domnul primar mai spune că trebuie să meargă cu oile la Criciova să primească acolo pășune. Domnul 

consilier Bagiu Florentin – Adrian întreabă dacă domnul Pau are pășune la Criciova. Domnul Pau 

răspunde că are, dar puțină și dorește să i se dea un acord la Gavojdia că el dacă distruge culturile, el 

plătește. Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian spune că terenurile nu sunt ale Primăriei, nu se 

poate da nici un acord, sunt terenuri private. Domnul primar spune că s-a discutat în consiliul local 

problema domnului Pau și s-a dorit să fie chemat.  Domnul Pau spune că are concesionat teren de la 

Maxagro și de la proprietari privați. Domnul primar spune că nu a văzut nici un contract. Domnul Pau 

spune că le va aduce la Primărie. Domnul primar spune că și dacă a fost lăsat acolo are obligații, un 

număr limitat de animale. Domnul Pau spune că la  Jena are cam 500 de oi. Domnul consilier Popa 

Petru – Trandafir spune că au fost probleme și cu câinii, ciobanul i-a lăsat să sară la oameni. Domnul 

Pau spune că a plătit la toată lumea la care a distrus culturi.  Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian 

spune că e bine că s-a înțeles cu oamenii, dar ei fac reclamații la primărie, la consilierii locali, inclusiv 

la el. Domnul primar spune că poate să aducă și contractele să vedem câte animale poate ține la Jena, 

dar dacă se va lua în consiliul local hotărâre de evacuare, se va merge în instanță pentru a fi evacuat.  

Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian spune că domnul Pau trebuie să înțeleagă că nimeni de aici 

nu are nimic cu el, dar la ei vin oamenii cu reclamații.  Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian mai 

spune că e bine că există multe animale, dar fiecare crescător de animale trebuie să-și asigure terenul 
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pentru animale, proprietate sau concesiune. Domnul Pau spune că de 15 ani stă acolo.  Domnul consilier 

Bagiu Florentin – Adrian spune că dacă problema e de 15 ani nerezolvată, nu poate rămâne așa. Domnul 

consilier Ivasiuc Alexa spune să i se dea un avertisment, dacă stă legal pe terenuri de la cineva și să nu 

intre pe alte terenuri.  Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian spune că degeaba, se discută cu el, dar 

el are ciobani, care nu sunt atenți și scapă oile și distrug alte culturi la oameni. Domnul Ivasiuc Alexa 

spune că dacă distruge să plătească.  Domnul primar spune că în concluzie se înțelege faptul că domnul 

Pau nu va ieși din comună de bună voie și nesilit de nimeni, în acest caz va fi nevoie de evacuare cu 

instanța.  Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian spune că el crede că poate fi evacuat cu poliția, 

fără instanță. Domnul primar spune că domnul Pau Cosmin să aducă toate contractele la Primărie și se 

va lua o hotărâre care i se va comunica. 
Domnul Melter Alexandru spune că a înțeles care sunt problemele, dar oamenii se înțeleg cu el 

și își retrag plângerile, iar legal în acest caz nu se mai poate face nimic. Domnul consilier Bagiu 

Florentin – Adrian spune că legal e sancționat. Domnul Melter Alexandru spune că da, dar sancțiunea e 

minimă, 100 lei, din păcate legea așa prevede. 
Domnul primar spune că legat de secția de poliție să spună fiecare la el în sat ce probleme are, la  

Gavojdia o problemă importantă sunt drogurile, se aduc și se consumă în comună. Domnul Melter 

Alexandru spune că poliția poate să-i controleze când îi prinde pe stradă, fenomenul e național și 

internațional. Domnul primar spune că la noi se extinde fenomenul, se adună să bea, să fumeze. Domnul 

consilier Jușca Sorin spune că fac raliuri noaptea. Domnul Melter Alexandru spune că sunt 2 oameni de 

serviciu pe 18 sate, e greu să-i prinzi. Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian spune să se mai facă 

ceva acțiuni, să-i tempereze, să se mai sperie. Domnul Melter Alexandru spune că au mai fost acțiuni, 

au mai fost și prinși. Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian spune că trebuie cumva ajuns la 

distribuitori, nu atât la consumatori, e un fenomen care dacă ia amploare e foarte periculos. Domnul 

primar spune să se solicite să vină radarul când sunt raliuri. Domnul Melter Alexandru spune că ei 

trebuie efectiv prinși, iar radarul poate sta doar în zonele bine iluminate. Domnul consilier Bagiu 

Florentin – Adrian spune că dacă se poate să fie chemat radarul măcar o dată pe lună, să stea în 

localități. Domnul primar spune că și la Jena la trecerea de la școală. Domnul Melter Alexandru spune 

că nici radare nu prea mai sunt.  Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian spune că dacă fac rapoarte 

se mai trimite radarul.  Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian spune că dacă tot s-a discutat despre 

trecerea de pietoni la Jena, la biserică și la căminul cultural ar mai trebuie făcute treceri de pietoni, 

postul de poliție ar putea să ceară și ei la Consiliul Județean, la Poliția Rutieră Timiș, la Drumuri 

Naționale. Domnul Melter Alexandru spune că ei ar putea să ceară, dar fiind așa apropiate nu știe dacă 

se vor aproba.  Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian spune că el când a solicitat o astfel de trecere 

a trecut că dacă nu se aprobă își vor asuma orice accident care se va întâmpla în acel loc. Domnul 

primar spune că a fost la Jena cu poliția rutieră și cu reprezentant de la drumuri și au zis că până nu se 

amenajează un trotuar nu se va aproba. 
Potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Gavojdia președinte de 

ședință pentru luna octombrie a fost ales domnul Gașpar Ioan. 
Se supune la vot procesul – verbal al ședinței 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 documentației pentru concesionarea prin licitație publică a două 

terenuri situate în zona industrială Gavojdia. 
2. Proiect privind aprobarea Regulamentului pentru stabilirea criteriilor și a procedurilor de 

conferire și retragere a titlului de cetățean de onoare al comunei Gavojdia. 
3. Proiect privind atribuirea unui lot de teren în folosință gratuită domnului Ciulei Adrian, pentru 

construirea unei case familiale în localitatea Gavojdia. 
4. Proiect privind încheierea unui protocol de colaborare cu Asociația Free Amely 2007, pentru 

gestionarea câinilor fără stăpân. 
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5.  Proiect privind retragerea dreptului de folosință al Ministerului Învățământului Public asupra 

imobilului școală din localitatea Sălbăgel, înscris în CF nr.409777.  
6.  Diverse. 
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 26.10.2022, 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 documentației pentru 

concesionarea prin licitație publică a două terenuri situate în zona industrială Gavojdia.  Președintele de 

ședință dă cuvântul domnului primar, care spune că este vorba despre 2 loturi din Gavojdia, unul în 

spatele fabricii, celălalt lângă, au mai fost organizate licitații, dar nu a venit nici o firmă, acum încercăm 

din nou să fie concesionate, să vedem dacă vor fi firme interesate. 
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 Regulamentului pentru stabilirea 

criteriilor și a procedurilor de conferire și retragere a titlului de cetățean de onoare al comunei Gavojdia. 

Președintele de ședință dă cuvântul domnului primar, care spune că pentru a putea atribui titlul de 

cetățean de onoare este nevoie de un regulament care să stabilească criteriile pe baza cărora se atribuie 

și se retrage titlul de cetățean de onoare. 
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 atribuirea unui lot de teren în folosință 

gratuită domnului Ciulei Adrian, pentru construirea unei case familiale în localitatea Gavojdia. 

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

Gavojdia, care dorește un lot de casă gratuit, îndeplinește condițiile.  
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 încheierea unui protocol de colaborare cu 

Asociația Free Amely 2007, pentru gestionarea câinilor fără stăpân. Președintele de ședință dă cuvântul 

domnului primar, care spune că așa prin intermediul unei asociații se pot lua câinii doar în regim de 

urgență, nu printr-un contract pe termen lung. Pe termen lung trebuie înființat un serviciu public de 

gestionare a câinilor fără stăpân, care trebuie autorizat și ulterior delegat către un operator autorizat, 

exact ca și serviciile de apă – canal și deșeuri, sau putem să ne afiliem unui serviciu autorizat din județ. 

În prezent, în județ sunt autorizate doar la Timișoara, Lugoj și Moșnița Nouă. Până la reglementarea 

modului de gestionare, se propune colaborarea în regim de urgență cu această asociație pentru ridicarea 

câinilor periculoși, care au fost aduși în comună.  
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 5 al ordinii de zi: proiect privind retragerea dreptului de folosință al 

Ministerului Învățământului Public asupra imobilului școală din localitatea Sălbăgel, înscris în CF 

nr.409777. Președintele de ședință dă cuvântul domnului primar, care spune că pentru a putea realiza 

proiecte de investiții la școală trebuie să fie în administrarea consiliului local, de aceea se propune 

retragerea dreptului de folosință și administrare al Ministerului Învățământului Public.  Domnul primar 
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mai spune că școala din Sălbăgel nu a prins finanțare pe PNRR, pentru că nu a făcut punctaj, numărul 

de elevi este prea mic, dar este depus spre finanțare la CNI proiectul de reabilitare școală și construire 

grădiniță alipită de școală. 
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. 
Domnul consilier Țîru Petrică întreabă dacă proiectul de canalizare la Sălbăgel a fost depus. 

Domnul primar spune că încă nu, întrucât pe PNRR nu se pot depune proiecte de canalizare în localități 

sub 2000 de locuitori, dar va fi pe POIM această posibilitate. 
Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian întreabă dacă la canalizare Jena s-a mai făcut ceva. 

Domnul primar spune că da, a fost întabulat drumul de la stația de epurare până la Timiș, se lucrează la 

SF și la obținerea avizelor, totul depinde de cât de repede se obțin avizele, mai ales mediu, Apele 

Române și Drumuri Naționale, dar speră că undeva în iunie 2023 să poată fi organizată licitația. 
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: diverse.  
Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian întreabă de terenurile din Grădina Mare, au avut 

oamenii să lucreze, nu în proprietate, iar doamna Ionica le-a zis să nu le mai lucreze că nu poate să le 

dea, unii le lucrează totuși, care este situația. Domnul primar spune că poate doamna Ionica le-a zis că 

nu poate să le dea în proprietate. Domnul consilier Ivasiuc Alexa spune că acolo au fost împărțite 

terenuri de 6-7 m la cei care nu au teren, unii le lucrează, alții le cosesc, iar cele lăsate sunt paragină. 

Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian spune că oamenii zic că nu-l mai lucrează că Andrei și 

Ivasiuc taie fân acolo. Domnul consilier Andrei Adelin spune că el doar taie fânul de 2-3 ani, îl întreține, 

nu-l lucrează. Domnul primar spune că toate rezervele vor fi preluate de ADS în cazul în care nu vor fi 

date la nimeni, trebuie să vină oamenii la primărie să vedem situația fiecăruia în parte. Cei care doresc 

să lucreze teren să vină la primărie și le identificăm câte o parcelă să o lucreze.  
Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian spune că a înțeles că țevile sunt duse. Domnul primar 

spune că da, sunt duse. 
Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian întreabă de masa de tenis. Domnul primar spune că 

la sfârșitul anului va vedea cum stă cu banii. 
Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian spune că la Dragomir Estera este o groapă mare care 

trebuie făcută. Domnul primar spune că toate gropile au fost marcate și pregătite să fie reparate cu 

asfalt, inclusiv acea groapă. 
Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian întreabă dacă s-a primit răspuns la abonamentele de 

la școli. Domnul primar spune că încă nu s-a primit răspuns. 
Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian întreabă de plasele de la terenul de fotbal. Domnul 

consilier Andrei Adelin spune că acolo trebuie gard cu totul. Domnul primar spune că terenurile de la 

Gavojdia și Jena au nevoie de reparații capitale, probabil în bugetul de anul viitor, ar trebui și capac 

deasupra. 
Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian spune că microbuzul școlar merge la Jena o singură 

dată și sunt copii care stau 1-2 ore până merg acasă, înainte făcea două ture. Domnul viceprimar spune 

că de această chestiune se ocupă directoarea de la școală. 
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 


