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PROCES-VERBAL AL ŞEDINTEI PUBLICE  ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL 

AL COMUNEI GĂVOJDIA DIN 28.12.2022 
 

 
 Încheiat azi 28.12.2022, cu ocazia şedinţei publice extraordinare a Consiliului Local Găvojdia. 
 În urma Dispoziției primarului nr. 129/21.12.2022 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, 10 consilieri locali sunt prezenți fizic și 1 consilier 

local este prezent în sistem on line (Rosoca Vasile). 
Potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Gavojdia președinte de 

ședință pentru luna decembrie a ales domnul Popa Petru - Trandafir. 
Se supune la vot procesul – verbal al ședinței anterioare și se aprobă cu unanimitate de voturi. 
Președintele de ședință dă citire proiectului ordinii de zi. 
Ordinea de zi propusă este următoarea:  
1. Înmânarea însemnelor care conferă titlul de “Cetățean de onoare al comunei Gavojdia” 

domnului Marșavina Liviu.  

2. Proiect privind aprobarea raportului final cu privire la  procedura de concesionare prin licitație 

publică a unor parcele de teren situate în zona rezidențială Gavojdia. 

3. Proiect privind transferul dreptului de concesiune asupra terenului aferent casei de locuit de la 

domnul Iles Constantin – Ilie către domnul Derbac Ioan – Darius și doamna Salamon Ileana. 

4.  Proiect privind atribuirea unui lot de teren în folosință gratuită conform Legii nr.15/2003 

numiților Gîrnod Ion și Gîrnod Adela - Ancuța. 

5.  Diverse. 

Toate proiectele înscrise pe ordinea 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 28.12.2022, fiind emise toate avizele de 

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

Se propune discutarea mai întâi a punctelor 2 – 5 ale ordinii de zi, urmând ca înmânarea 

însemnelor care conferă titlul de “Cetățean de onoare al comunei Gavojdia” domnului Marșavina Liviu 

să aibă loc ulterior. 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi: proiect privind aprobarea raportului final cu privire la  

procedura de concesionare prin licitație publică a unor parcele de teren situate în zona rezidențială 

Gavojdia. Președintele de ședință dă cuvântul domnului primar, care spune că s-a aprobat concesionarea 

prin licitație publică a 21 de terenuri situate în zona rezidențială Gavojdia, în vederea construirii unor 

locuințe proprietate personală. Au fost organizate două sesiuni de licitație publică, în data de 25.08.2022 

și în data de 06.10.2022. La prima licitație a fost atribuit un singur contract de concesiune, iar la cea de-

a doua licitație au fost atribuite 7 loturi. Pentru un număr de 13 loturi procedura a fost anulată întrucât 

nu a fost depusă nici o ofertă. 

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 transferul dreptului de concesiune asupra 

terenului aferent casei de locuit de la domnul Iles Constantin – Ilie către domnul Derbac Ioan – Darius 

și doamna Salamon Ileana. Președintele de ședință dă cuvântul domnului primar, care spune că a fost 

înstrăinată construcția de către domnul Iles Constantin – Ilie din Gavojdia  și este necesar transferul 

concesiunii pe noii proprietari ai construcției, construcția este finalizată.  

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 atribuirea unui lot de teren în folosință 

gratuită conform Legii nr.15/2003 numiților Gîrnod Ion și Gîrnod Adela - Ancuța. Președintele de 

ședință dă cuvântul domnului primar, care spune că a fost înstrăinată construcția la stadiul de fundație, 

ridicată de domnul Vasiloni Bogdan - Ioan, iar dreptul de folosință gratuită se transferă noilor 

proprietari ai construcției, întrucât sunt îndeplinite condițiile prevăzute de Legea nr.15/2003. Domnul 

consilier Vasiloni Bogdan – Ioan se abține de la vot. 

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 10 voturi pentru și 1 abținere. 

Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: diverse. 

Domnul consilier Popa Petru – Trandafir spune că la Jena este nevoie de 3 țevi în spate la Emil 

Petruție. Domnul viceprimar spune că după sărbători.  

Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian întreabă dacă s-a rezolvat la Mitran la Gavojdia cu 

apa și canalul. Domnul primar spune că a vorbit cu domnul Ivasiuc și cu el, își va cumpăra el țevile și îl 

ajută cei de la primărie, el doar să-și ia țevile. Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian spune că 

domnul Mitran a zis că are țevile. Domnul primar spune că nu are țevile. 

Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian întreabă de masa de tenis promisă la Jena, acum a 

venit sezonul rece și ar fi bună. Domnul primar spune că a uitat, dar va lua. 

Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian zice că i s-a promis o listă cu cei 27 de beneficiari de 

pachete. Este chemată doamna Enășoni Ionela cu lista.  

 Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian spune că s-a discutat să se facă un singur proiect cu 

capelele pe toate satele pe fonduri guvernamentale se spune că ar fi bani. Domnul primar spune că nu 

există nici un program de finanțare guvernamental sau european pentru capele, ar fi fost foarte bine să 

fie, dar în prezent nu există astfel de programe, ei doar zic faceți dar nu au nici un program de finanțare. 
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Domnul primar mai spune că a fost prin PNDL finanțare, dar trebuia să depui pe priorități, iar noi am 

depus pentru apă – canal.  

Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian spune că la Sălbăgel la Șogor, la capătul drumului e 

o vale, e foarte rău unde se termină drumul, lipsește o țeavă, ar trebui puse țeava și turnat o placă de 

beton. 

Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian spune că la drumul care merge spre Zgribești la Cut, 

e îngust, sunt crengi, a spus domnul vice că duce buldo, nu s-a făcut nimic. Domnul primar spune că a 

fost elvețianul cu tocătoarea laterală. Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian spune că asta a fost 

demult, în celălalt mandat, drumul e practicabil, dar trebuie curățată vegetația. Domnul primar spune că 

Gregor a zis că ajută el. 

Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian spune că în Săliște, aproape de limita cu Sacu drumul 

e rău. Domnul primar spune că este prins acum la reparații, e făcută achiziția, se pietruiește, dar anul 

viitor. 

Este invitat în ședință domnul Liviu Marșavina și invitații acestuia, pentru înmânarea însemnelor 

care conferă titlul de “Cetățean de onoare al comunei Gavojdia”. Ia cuvântul domnul primar, care spune 

câteva cuvinte despre cariera domnului prof.dr.ing.Liviu Marșavina și îi înmânează placheta și diploma 

de cetățean de onoare. Ia cuvântul și domnul prof.dr.ing.Liviu Marșavina și spune câteva cuvinte de 

mulțumire și apreciere pentru titlul acordat. 

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 
                                                 


