
R  O  M  A  N  I  A 

 COMUNA   GĂVOJDIA 

Găvojdia nr.295, tel/fax.0256/ 335921 

e-mail: primgav@yahoo.com 

www.comunagavojdia.ro 

 jud.Timiş 

 

 

ANUNȚ 

 
 

         Primarul comunei Gavojdia anunță, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 – 

privind transparența decizională în administrația publică, republicată, elaborarea Proiectului 

de hotărâre privind conferirea titlului de “Cetățean de Onoare al Comunei Gavojdia” 

domnului Marșavina Liviu 
         Persoanele fizice și juridice interesate pot trimite în scris propuneri, sugestii, opinii cu 

valoare de recomandare Proiectului de hotărâre privind conferirea titlului de “Cetățean de 

Onoare al Comunei Gavojdia” domnului Marșavina Liviu 

         Propunerile, sugestiile și opiniile se vor depune la secretariatul Primăriei Comunei 

Gavojdia sau se vor transmite pe e-mail primgav@yahoo.com până la data de 18.11.2022, în 

atenția doamnei Moica Lenuța – secretar general, persoană responsabilă cu aplicarea 

prevederilor Legii nr.52/2003. 
 Prezentul anunț a fost întocmit în conformitate cu prevederile art.7 alin.1, alin.2 și alin.4 

din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată. 

 

 

 

 

  PRIMAR     SECRETAR GENERAL 

               DĂNUȚ STOICA         LENUȚA MOICA 
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ROMÂNIA 

JUDEȚUL TIMIȘ 

COMUNA GAVOJDIA 

CONSILIUL LOCAL 

NR. 5761 DIN 03.11.2022 

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind conferirea titlului de “Cetățean de Onoare al Comunei Gavojdia” 

domnului Marșavina Liviu 

 

 
 Având în vedere referatul de aprobare nr. 5762/03.11.2022 al primarului comunei 

Gavojdia, raportul compartimentului juridic și investiții nr.______, precum și avizele 

comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local, înregistrate la nr.__________ 

 Ținând seama de prevederile Regulamentului pentru stabilirea criteriilor și a 

procedurilor de conferire și retragere a titlului de  “CETĂȚEAN DE ONOARE AL COMUNEI 

GAVOJDIA”, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Gavojdia nr.97/26.10.2022 

 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 

 În temeiul prevederilor art.129 alin.13, art.139 alin.1 și 6 și art.196 alin.1 lit.a) din 

Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administratuv, cu modificările 

și completările ulterioare 

 Consiliul Local al Comunei Gavojdia 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

 Art.1 – Se acordă titlul de “Cetățean de Onoare al Comunei Gavojdia” domnului 

Marșavina Liviu, pentru activitatea desfășurată în domeniul cercetării și activității didactice în 

învățământul universitar. 

 Art.2 – Însemnele care atestă calitatea de Cetățean de Onoare al Comunei Gavojdia vor 

fi înmânate în cadru festiv. 

 Art.3 – Primarul comunei Gavojdia va duce la îndeplinire prezenta hotărâre. 

 Art.4 – Prezenta hotărâre se publică pe site-ul propriu la adresa 

www.comunagavojdia.ro și se comunică: 

 - Instituției Prefectului – Județul Timiș 

 - primarului comunei Gavojdia 

 

 

 

  INIȚIATOR 
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