
ROMÂNIA                                                                                  

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAVOJDIA 

 

      

 

HOTĂRÂRE 

privind însușirea rapoartelor procedurii de licitație în vederea atribuirii 

contractelor de concesiune, în urma licitaţiei publice, a unor terenuri situate în  

P.U.Z. zonă rezidențială Gavojdia., în vederea construirii unei case familiale 
 

 

 Consiliul Local al Comunei Gavojdia; 

 Având în vedere Referatul  nr. 6606 din 21.12.2022 al primarului comunei Gavojdia – 

inițiator al  proiectului de hotărâre, raportul compartimentului juridic și investiții nr. 

6607/21.12.2022, precum și avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

înregistrate la nr. 6866/28.12.2022; 

 Urmare a Hotărârea Consiliului Local nr. 72 din 27.07.2022 - privind concesionarea 

prin licitație publică a unor terenuri situate în zona rezidențială Gavojdia, în vederea 

construirii unor locuințe proprietate personală ; 

În conformitate cu art. 13 alin. (1) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea 

executării lucrărilor de  construcţii – republicată şi modificată; 

În conformitate cu art. 24 alin. (3) din Legea nr. 7/1996 a cadastrului și a publicității 

imobiliare, republicată, modificată și completată, coroborate cu dispozițiile art. 551 pct. 8 din 

Noul Cod Civil; 

 În conformitate cu art. 871 – 873 din Noul Cod Civil; 

 În conformitate cu art. 129 alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. b) și art. 362 alin.(1) din 

Ordonanța  de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 În temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g), art. 199 și art. 243 alin. (1) lit. a) din 

Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

 

H O T Ă R Ă Ş T  E  

 

 Art.1. - Se însușesc rapoartele procedurii de licitație în vederea atribuirii contractelor 

de concesiune, în urma licitaţiei publice, a unor terenuri situate în  P.U.Z. zonă rezidențială 

Gavojdia., în vederea construirii unei case familiale, conform anexelor nr.1 - 8 care fac parte 

integrantă din prezenta horărâre. 

 Art.2. - Prezenta hotărâre se comunică: 

  - Instituţiei Prefectului - Judeţul  Timiş; 

  - Primarului comunei Gavojdia; 

  - se face publică prin afișare pe site www.comunagavojdia.ro 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

            PETRU – TRANDAFIR POPA    CONTRASEMNEAZĂ 

                   SECRETAR GENERAL 

              LENUȚA MOICA 

 

 

 

 GAVOJDIA, 28.12.2022 

NR. 113 

 

 
Nr. consilieri total 11, nr. consilieri prezenți , nr.voturi pentru 11, nr.voturi împotrivă 0, nr. abțineri 0   

http://www.comunagavojdia.ro/

