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CONSILIUL LOCAL  

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea studiului de fezabilitate, a indicatorilor tehnico-economici și a devizului 

general  pentru obiectivul de investiții „Canalizare menajeră și stație de epurare în localitatea 

Jena, comuna Gavojdia, județul Timiș”, aprobat pentru finanțare prin Programul național de 

investiții „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate 

de la bugetul local pentru realizarea obiectivului  
 

 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

a) art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată; 

b) art. 8 și 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată 

prin Legea nr. 199/1997; 

c) art. 7 alin. (2) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare,  

d) art. 20 și 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006; 

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

Ținând seama de prevederile: 

a) Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții 

"Anghel Saligny", cu modificările și completările ulterioare; 

b) Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 1333/2021 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 95/2021 pentru 

aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții prevăzute la art. 4 alin. (1) 

lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021; 

c) Hotărârii Guvernului României nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare 

 d) Studiul de fezabilitate realizat de către SC BOGDANESCU CONST SRL, pentru obiectivul de investiții 

„Canalizare menajeră și stație de epurare în localitatea Jena, comuna Gavojdia, județul Timiș”, 

Luând act de: 

a) referatul de aprobare al primarului comunei Găvojdia, înregistrat sub nr. 6015/16.11.2022; 

b) raportul compartimentului juridic și investiții din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei 

Găvojdia,  înregistrat sub nr. 6016/16.11.2022;    

c) avizele favorabile ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Gavojdia, înregistrate la 

nr.6524/16.12.2022 

 Având la bază prevederile art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d), respectiv cele ale art. 139 alin. (3) lit. d) din 

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

În temeiul art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, 

 

HOTĂRĂȘTE 

 

Art. 1. – Se aprobă documentația tehnico-economică - studiul de fezabilitate pentru obiectivul de 

investiții „Canalizare menajeră și stație de epurare în localitatea Jena, comuna Gavojdia, județul Timiș.”, aprobat 

pentru finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny”, întocmit de SC BOGDANESCU 

CONST SRL, proiect nr. 29/2022,  conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. 

Art. 2. - Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți obiectivului de investiții „Canalizare menajeră 

și stație de epurare în localitatea Jena, comuna Gavojdia, județul Timiș”, conform anexei nr. 2 la prezenta 

hotărâre. 



 

Art. 3. - Se aprobă finanțarea de la bugetul local al Comunei Gavojdia a sumei de 270.130 lei cu TVA, 

reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local conform prevederilor art. 4 alin. (6) din 

Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 

95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiții 

prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 95/2021, aprobate prin Ordinul 

ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1333/2021.  

Art. 4. - Anexele nr. 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. -  Prezenta hotărâre se comunică: 

- Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației 

-  primarului comunei Gavojdia 

-  Instituției Prefectului - Județ Timiș  

- se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet 

www.comunagavojdia.ro.  
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 GAVOJDIA, 16.12.2022 
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HOTĂRÂREA CONSILIULUI LOCAL a fost adoptată cu 11  voturi pentru, 0 voturi împotrivă, 0 voturi 

abțineri din  11 consilieri locali prezenți din totalul de 11 consilieri locali în funcție 

 


