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ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA 
NR. 6775 DIN 22.12.2022  
 
 
 
 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINTEI PUBLICE EXTRAORDINARE A CONSILIULUI LOCAL AL 
COMUNEI GĂVOJDIA DIN 22.12.2022 

 
 
 Încheiat azi 22.12.2022, cu ocazia şedinţei publice extraordinare de îndată a Consiliului Local 
Găvojdia. 
 În urma Dispoziției primarului nr.128/21.12.2022 s-a convocat Consiliul Local al comunei 
Găvojdia în şedinţă extraordinară 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 Lenuța. 
Sunt prezenți toți cei 11 consilieri locali, 10 consilieri sunt prezenți fizic și 1 consilier este 

prezent în sistem on line (Andrei Adelin). 
Potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Gavojdia președinte de 

ședință pentru luna decembrie a fost ales  domnul consilier Popa Petru - Trandafir. 
Se supune la vot procesul – verbal al ședinței anterioare și se aprobă cu 11 voturi pentru.  
Ordinea de zi propusă este următoarea:  
1. Proiect privind rectificarea bugetului local pe anul 2022. 
Proiectul ordinii de zi este inițiat 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 22.12.2022, fiind emise toate avizele 
comisiilor de specialitate, care au fost predate secretarului general înaintea începerii ședinței 
consiliului local. 

Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian întreabă ce pachete s-au împărțit în comună. Domnul 
primar spune că sunt cele 27 de pachete primite de la Prefectura Timiș ca ajutor de la UE pentru 
familiile cu probleme. Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian întreabă care sunt criteriile de 
atribuire și cine stabilește lista de beneficiari. Este chemată doamna Enășoni Ionela, asistenta socială 
care spune că au fost alocate 27 de pachete pe comuna Gavojdia, iar primăria le-a distribuit către cele 



2 
 

mai nevoiașe familii. Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian întreabă dacă nu face primăria o 
solicitare câte pachete are nevoie. Doamna Enășoni Ionela spune că nu. Domnul primar spune că 
pentru transparență, de acum încolo, când se stabilesc criteriile de atribuire să fie publicate pe site-ul 
primăriei sau pe facebook, oricum se fac anchete sociale pentru atribuire. Doamna Enășoni Ionela 
spune că are anchete sociale la fiecare beneficiar.  

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 148 mii lei, 
repartizați astfel: învățământ – cheltuieli materiale  20 mii lei, iluminat public 11 mii lei, canalizare 
menajeră și stație de epurare Jena 40 mii lei, refacere pod distrus de viitură pe pârâul Spaia 28 mii lei,                       
amplasare semafoare electrice Jena 20 mii lei, reabilitare trotuar DC 131 Gavojdia 29 mii lei.                       
 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 – Coriolan spune dacă se poate aloca diferența de bani pentru 
biserica de la Sălbăgel, s-a primit suma de 5 mii lei și ar mai fi diferența până la 14,5 mii lei, total deviz 
lucrări. Domnul primar spune că doar anul viitor, dacă bugetul va permite. Domnul consilier Bagiu 
Florentin – Adrian spune că în primăvară a zis domnul primar că dă și la biserica de la Jena.    

 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 
                 


