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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GĂVOJDIA 
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PROCES-VERBAL AL ŞEDINTEI PUBLICE  ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL 

AL COMUNEI GĂVOJDIA DIN 23.11.2022 
 

 
 Încheiat azi 23.11.2022, cu ocazia şedinţei publice ordinare a Consiliului Local Găvojdia. 
 În urma Dispoziției primarului nr. 115/16.11.2022 s-a convocat Consiliul Local al comunei 

Găvojdia în şedinţă ordinară, 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 (Șteff Dan - Claudiu  și Ivasiuc Alexa). 
Potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Gavojdia președinte de 

ședință pentru luna noiembrie a fost ales domnul Jușca Sorin. 
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 completarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei 

Gavojdia. 
2. Proiect privind conferirea titlului de “Cetățean de onoare al comunei Gavojdia” domnului 

Marșavina Liviu. 
3.  Proiect privind modificarea statutului Clubului Sportiv PROGAV Gavojdia. 
4.  Proiect privind aprobarea Studiului de fezabilitate “Canalizare menajeră și stație de epurare în 

localitatea Jena, comuna Gavojdia”. 
Proiectele înscrise la punctele 1-4 sunt inițiate de primarul comunei Gavojdia 
5.  Proiect privind construirea a două alei pietonale în localitatea Jena, comuna Gavojdia. 
Inițiator: consilier local Bagiu Florentin – Adrian. 
 6.  Diverse. 
 

Președintele de ședință întreabă dacă mai sunt puncte de introdus pe ordinea de zi. Domnul 

primar propune introducerea pe ordinea de zi a unui punct suplimentar, referitor la aprobarea proiectului 
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rețelei unităților de învățământ de pe raza comunei în anul școlar 2023-2024. Introducerea acestui punct 

este motivată de faptul că hotărârea consiliului local trebuie înaintată Inspectoratului Școlar Județean în 

vederea emiterii avizului până la data de 07.12.2022. 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 23.11.2022, 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 completarea inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al comunei Gavojdia.  Președintele de ședință dă cuvântul domnului primar, 

care spune că s-a primit punctul de vedere al Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației pentru completarea inventarului domeniului public cu o stradă care a făcut obiectului 

proiectului de modernizare străzi din fonduri europene, respectiv strada de lângă fabrica de la Gavojdia 

din PUZ. 
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 conferirea titlului de “Cetățean de onoare al 

comunei Gavojdia” domnului Marșavina Liviu. Președintele de ședință dă cuvântul domnului primar, 

care spune că propune conferirea titlului de cetățean de onoare al comunei domnului Marșavină, care 

este în prezent profesor doctor inginer în cadrul Universității Politehnica Timișoara, domnul are casa 

părintească în Lugojel, a crescut în comună, în prezent locuiește în Timișoara. Doamna secretar dă citire 

CV-ului domnului Marșavină cu privire la cariera și activitatea științifică desfășurată de-a lungul 

timpului de către domnul Marșavină Liviu. Domnul primar mai spune că în cazul în care se aprobă acest 

proiect de hotărâre, înmânarea însemnelor care atestă calitatea de cetățean de onoare al comunei se va 

face în cadru festiv, în ședința următoare a consiliului local. 
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 modificarea statutului Clubului Sportiv 

PROGAV Gavojdia. Președintele de ședință dă cuvântul domnului primar, care spune că se propune 

includerea ramurii sportive lupte în statutul clubului, întrucât există solicitări, antrenorul este din 

Gavojdia, se va putea face la sala de sport din Gavojdia, anul viitor se vor achiziționa saltele, care costă 

în jur de 10 mii euro. 
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 4 al ordinii de zi: proiect privind aprobarea Studiului de fezabilitate 

“Canalizare menajeră și stație de epurare în localitatea Jena, comuna Gavojdia”. Președintele de ședință 

dă cuvântul domnului primar, care spune că acest proiect trebuie retras de pe ordinea de zi, întrucât 

studiile aferente SF-ului (studiul geotehnic și studiul topografic vizat OCPI) nu sunt finalizate, a fost 

depus studiul topografic la OCPI, dar nu a ieșit avizul , deși s-a sperat acest lucru până în ziua ședinței. 

Nu este ok să aprobăm SF-ul astăzi și studiul topo să iasă de la OCPI cu o dată ulterioară, este posibil să 

fie o problemă la minister și nu trebuie să riscăm. De aceea, se propune amânarea acestui punct pentru o 

ședință ulterioară, probabil după liberele de săptămâna viitoare, când se va convoca o ședință 

extraordinară în acest sens.  
Propunerea de amânare se supune la vot și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: proiect privind construirea a două alei pietonale în 

localitatea Jena, comuna Gavojdia. Președintele de ședință dă cuvântul domnului consilier Bagiu 

Florentin – Adrian, care a inițiat acest proiect. Domnul Bagiu Florentin – Adrian spune că a făcut acest 
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proiect întrucât nu există trecere de pietoni la biserică și s-a discutat despre o alee de la școală la 

biserică. Domnul primar spune că nu se poate face alee cât timp nu este canalizarea finalizată. Domnul 

Bagiu Florentin – Adrian spune că pe partea aia nu se face canalizare, este vorba de vreo 70 m. Domnul 

primar spune că inclusiv la școală și la biserică se va trage canalizare și ulterior se face alee.  Domnul 

Bagiu Florentin – Adrian spune că nu are legătură cu canalizarea, aleea e pe lângă drum, nu afectează. 

Domnul primar spune că nu știe exact traseul conductelor, avizul de la drumuri naționale nu este ieșit, 

iar aviz pentru trotuar pe lângă șosea nu o să ne dea cei de la drumuri. Domnul Bagiu Florentin – Adrian 

spune că trotuarul nu e lângă șosea, e o alee betonată, în continuare la acea alee să se facă, nu e lângă 

șosea. Domnul consilier Rosoca Vasile întreabă ce distanță e între șosea și gard.  Domnul Bagiu 

Florentin – Adrian spune că sunt cam 5-6 m. Domnul consilier Rosoca Vasile spune că trebuie văzut 

dacă se poate face.  Domnul Bagiu Florentin – Adrian spune că există în prezent o alee acolo. Domnul 

consilier Jușca Sorin spune că acea alee va putea fi desfăcută la canalizare, dacă va fi nevoie. 
Domnul primar spune că nu se pot pune investiții noi pe lista de investiții după data de 30 

septembrie, și nici nu există sursă de finanțare. Domnul Bagiu Florentin – Adrian spune că de câte ori 

depune el un proiect, nu există sursă de finanțare, va depune proiectul din nou luna viitoare și va intra în 

consiliu în luna ianuarie.   Domnul Bagiu Florentin – Adrian spune că mai e vorba și de încă o alee, de 

la Bulciu șa Oprea. Domnul primar spune că acolo ar trebui făcută o propunere de trecere de pietoni, că 

acolo nu ar fi motive să ne fie respinsă propunerea la poliția rutieră.  Domnul Bagiu Florentin – Adrian 

spune că nu înțelege cum e cu poliția rutieră, crede că nu s-a insistat suficient. Domnul primar spune să 

se facă un proiect de hotărâre la începutul anului viitor, să vedem ce soluție ne dă poliția rutieră. Se 

supune la vot amânarea proiectului pe anul viitor și se aprobă amânarea cu 10 voturi pentru și un vot 

împotrivă (domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian). 
Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: aprobarea rețelei unităților de învățământ de pe raza 

comunei Gavojdia în anul 2023-2024. Președintele de ședință dă cuvântul domnului primar care spune 

că se propune menținerea aceleiași rețele școlare cu 3 școli și 4 grădinițe.  Domnul Bagiu Florentin – 

Adrian întreabă cum va rămâne cu școala de la Jena, ce clase vor fi, câte clase vor fi. Domnul consilier 

Andrei Adelin spune că doamna directoare a zis că ministerul face clasele, în funcție de numărul de 

elevi, în prezent la Jena sunt clasele 0, 1 și 2.  Domnul Bagiu Florentin – Adrian spune că atunci ar 

putea să țină și clasele 3 și 4, dar probabil că era nevoie de copii la școala din Gavojdia. Doamna 

secretar spune că există reprezentant al consiliului local și al primarului în consiliul de administrație al 

școlii.  Domnul Bagiu Florentin – Adrian spune că ar dori să participe la ședința consiliului de 

administrație al școlii, să fie anunțat, vrea să vadă dacă ridică vreo problemă reprezentantul consiliului 

local sau al primarului. 
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, cu mențiunea că domnul consilier Bagiu Florentin – 

Adrian solicită să fie toate clasele la Jena, o – 4, nu să aducă unele clase la Gavojdia.. 
Domnul consilier Rosoca Vasile spune că și consiliul local o poate chema pe doamna directoare 

să ne explice. Domnul primar spune că a fost chemată la discuții cu părinții, care au fost de acord să 

aducă la Gavojdia copiii de a 3-a și a 4-a.   Domnul Bagiu Florentin – Adrian spune că au fost păreri și 

pro și contra, dar au fost aduși majoritari cei pentru Gavojdia. 
Se trece la punctul 7 al ordinii de zi: diverse.  
Domnul consilier Țîru Petrică spune că la Sălbăgel mai sunt de pietruit 3 străzi. Domnul primar 

spune că zilele astea, dacă nu mai plouă.  
Domnul consilier Țîru Petrică mai întreabă ce se știe de strada care trebuia modernizată, la 

Bilici. Domnul primar spune că a vorbit cu directorul de la Aquatim, vor face ei proiectul și noi să-i 

ajutăm cu avizele, trebuie rezolvată rețeaua internă din sat, se vine pe fonduri UE până la intrare în sat și 

trebuie să facă rețeaua din sat. Trebuie să facă Sălbăgelul din banii lor, dar vor să depună pe fondul de 
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mediu. Domnul consilier Țîru Petrică spune că abia atunci se va face? Domnul primar spune că până 

atunci o va întreține. 
Domnul consilier Țîru Petrică mai întreabă când se va da a doua tranșă la biserică la Sălbăgel,   

s-au aprobat 15 mii de lei și s-au dat 5 mii, dacă se poate să se aloce și diferența. Domnul primar spune 

că finanțele nu ne-au alocat toate cotele noastre, s-au achitat salariile, utilitățile, poate primim diferența 

de cote în decembrie.  Domnul Bagiu Florentin – Adrian spune că la anul și la biserica din Jena a zis 

domnul primar că alocă bani. Domnul primar spune că la anul va ajuta la biserica din Jena și din 

Lugojel, iar la Jena are nevoie de proiectul avizat de Mitropolie de la popa pentru a fi depus la CJT. 

Domnul Bagiu Florentin – Adrian spune că nu este vorba despre proiectul de pictură, care este un 

proiect mare, este vorba despre o alee la intrare în cimitir, să se schimbe poarte eventual. 
Domnul Bagiu Florentin – Adrian spune că ar vrea să vadă proiectul de la căminul cultural 

Gavojdia și contractele cu firmele, că a spus domnul primar că nu plătim nimic, dar se plătesc și amenzi 

și penalități. Doamna secretar spune că nu s-a plătit nici o amendă, se plătesc penalități la AFIR anual, 

aproximativ 1.500 lei pentru prelungirea contractului de finanțare, contracte pentru dotări nu există încă, 

abia acum este în aprobare la AFIR actul adițional de majorare a valorilor la dotări, există doar 

contractul de execuție lucrări.  
Domnul Bagiu Florentin – Adrian spune că dotările nu s-au luat, deși se puteau lua. Domnul 

primar spune că nu se puteau lua, mesele au fost subdimensionate și a fost nevoie de modificare la 

AFIR.  Domnul Bagiu Florentin – Adrian întreabă cine a aprobat proiectul, geamurile nu au fost bune, 

mesele nu au fost bune. Domnul consilier Rosoca Vasile spune că aici domnul consilier Bagiu Florentin 

– Adrian are un pic dreptate, proiectantul de ce le-a proiectat greșit, de ce nu le-a făcut de la început 

bine. Domnul primar spune că în proiectul inițial au fost puse geamuri termopan în lemn, nu este 

specialist ca să știe că era lemn plin, nu stratificat, nu face nimeni termopan în lemn plin, trebuie 

stratificat. După aceea, au fost puse mese și scaune, dar mesele au fost prea mici. Domnul consilier 

Rosoca Vasile spune că de ce le-a făcut așa proiectantul, cine l-a angajat pe proiectant. Domnul primar 

spune că nu știe de ce le-a cuprins așa proiectantul. Domnul consilier Andrei Adelin întreabă cine a pus 

banii. Domnul primar spune că diferența de preț a pus-o primăria, dacă se luau mesele alea mici, era 

prețul  acela, dar nu erau bune, la ce se foloseau. Domnul consilier Rosoca Vasile întreabă cine a văzut 

proiectul după ce l-a făcut proiectantul. Domnul primar spune că au fost verificatori de proiect care au 

vizat proiectul, el nu putea renunța la proiect, când s-au descoperit greșelile s-au corectat.  
Domnul consilier Rosoca Vasile spune că măcar pe viitor  să nu mai pățim așa. Domnul primar 

spune că dă în scris că și la proiectul de canalizare de la Jena credem că e foarte bun și pe parcurs clar 

vor fi probleme care vor trebui rezolvate și vor presupune costuri, și atunci va vedea dacă vor mai fi 

comentarii, oare se va dori renunțarea la proiect, dacă se va scumpi stația de epurare oare nu se va mai 

face, vom renunța la ea.  
Vine în ședință domnul Mitran, care deține o locuință în zona rezidențială din Gavojdia și spune 

că dorește sprijin pentru a fi înțepat la apă și canalizare de către Aquatim. Domnul primar spune că 

primăria a tras rețelele, racordurile le face operatorul, să depună o cerere la Aquatim cu număr de 

înregistrare și vedem ce se întâmplă. Domnul Mitran spune că dacă nu se rezolvă el va trebui să vândă 

casa. 
Domnul consilier Rosoca Vasile spune că șeful de la Uniunea Ucrainienilor i-a spus că vrea să 

facă ceva pentru comună, eventual o sonorizare la căminul cultural, dacă poate să fie ajutat de primărie 

cu ce documente trebuie. Domnul primar spune că da, personalul din primărie poate să-l ajute cu un 

necesar din ăsta, dar dacă poate să ne ajute și cu altceva, de exemplu o rigolă betonată sau un podeț. 

Domnul consilier Rosoca Vasile spune că sunt ucrainieni în comună, să se adune semnături, el duce 

solicitarea și bani crede că sunt.   
Domnul primar spune că au fost prinse câteva proiecte pe PNRR: PUG în format GIS, pistă de 

biciclete, sunt în evaluare reabilitare termică la Școala Gavojdia și microbuze electrice cu LUGOJ și 

V.V.Delamarina. 
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Domnul consilier Țîru Petrică întreabă ce se mai știe de licitația de la căminul cultural din 

Sălbăgel. Domnul primar spune că acum este în derulare licitația, prima a fost anulată și a trebuit 

reluată. 
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  

                   SORIN JUȘCA        LENUȚA MOICA 
      SORIN JUȘCA           LENUȚA MOICA 


