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PROCES-VERBAL AL ŞEDINTEI PUBLICE  EXTRAORDINARE A 

CONSILIULUI LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA DIN 16.12.2022 
 

 
 Încheiat azi 16.12.2022, cu ocazia şedinţei publice extraordinare a Consiliului Local 

Găvojdia. 
 În urma Dispoziției primarului nr. 126/12.12.2022 s-a convocat Consiliul Local al comunei 

Găvojdia în şedinţă extraordinară, 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. 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 Ivasiuc Alexa). 
Potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Gavojdia 

președinte de ședință pentru luna decembrie este ales domnul consilier Popa Petru - Trandafir. 
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 rectificarea bugetului local pe anul 2022. 
2. Proiect privind acordarea unor pachete pentru copiii din comună cu ocazia sărbătorilor 

de iarnă. 
3. Proiect privind aprobarea Studiului de fezabilitate aferent obiectivului de investiții 

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

aprobat pentru finanțare prin P.N.I. „Anghel Saligny”, precum și a sumei reprezentând  categoriile 

de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. 
Toate proiectele ordinii 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.  
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Ședințele comisiilor de specialitate au avut loc azi 16.12.2022, fiind emise toate avizele de 

specialitate, care au fost predate secretarului general înaintea începerii ședinței consiliului local, 

inclusiv pentru punctul introdus suplimentar pe ordinea de zi. 
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: proiect privind rectificarea bugetului local pe anul 

2022  Președintele de ședință dă cuvântul domnului primar, care spune că s-a primit suma de 10 

mii lei pentru burse elevi și 5,5 mii lei sponsorizare de la SC Campo d’oro SRL pentru pachetele 

copiilor de Crăciun. De asemenea, s-a retras suma de 88 mii lei de la plata asistenților personali și 

a indemnizațiilor pentru persoane cu handicap și s-a suplimentat cu 42 mii lei cheltuielile de 

personal la administrație publică. 
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 acordarea unor pachete pentru copiii 

din comună cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Președintele de ședință dă cuvântul domnului primar, 

care spune că se vor face 500 de pachete pentru toți copiii din comună până la clasa a VIII-a 

inclusiv, suma necesară fiind de 12.200 lei, din care 5.500 lei sponsorizare de la SC Campo d”oro 

SRL și 6.700 lei din veniturile proprii ale bugetului local. Domnul consilier Bagiu Florentin – 

Adrian spune că trebuie să se aibă grijă să fie listele întocmite corect, să nu mai rămână copiii care 

nu primesc, deși au dreptul să primească. Domnul primar spune că oricum sunt câteva pachete în 

plus, în cazul în care cineva este omis de pe listă poate primi ulterior pachetul. 
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 aprobarea Studiului de fezabilitate 

aferent obiectivului de investiții „Canalizare menajeră și stație de epurare în localitatea Jena, 

comuna Gavojdia, județ Timiș”, aprobat pentru finanțare prin P.N.I. „Anghel Saligny”, precum și 

a sumei reprezentând  categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea 

obiectivului. Președintele de ședință dă cuvântul domnului primar, care spune că s-a finalizat 

studiul de fezabilitate, studiul geotehnic și ridicările topografice, care pot fi aprobate, săptămâna 

viitoare se va emite și autorizația de construire și se pot încărca documentele pentru semnarea 

contractului de finanțare. Domnul primar mai spune că valoarea cheltuielilor ce se vor suporta de 

la bugetul local la momentul actual este de 270.130 lei, sumă care probabil va mai fi suplimentată 

pe durata derulării proiectului, dar proiectul va fi implementat până la final în orice condiții, cu 

ajutor de la bugetul de stat pentru cofinanțare sau credit dacă va fi necesar.  
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. 
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  

     PETRU – TRANDAFIR POPA        LENUȚA MOICA 
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