
ROMÂNIA 

JUDEŢUL TIMIŞ 

COMUNA GĂVOJDIA 

PRIMAR 

            

 

 DISPOZIŢIE 

privind convocarea Consiliului Local Găvojdia în şedinţă publică ordinară în 

data de 22.02.2023 ora 14,00 
 

 

Primarul comunei Găvojdia  

 Avându-se în vedere respectarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 

Consiliului Local Găvojdia , aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 2/06.11.2020  

 In temeiul art.133 alin.2 lit.a), art.134 alin.1 lit.a) și alin.3 lit.b) din OUG nr.57/2019 – 

Codul administrativ 

 In conformitate cu art. 196 alin.1 lit.b) din OUG nr.57/2019 – Codul administrativ 

 

DISPUNE 

 

Art.1 – Se convoacă în şedinţă publică ordinară  membrii Consiliului Local Găvojdia, 

după cum urmează: 

- 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 

Art.2 – Şedinţa ordinară a Consiliului Local  al comunei Găvojdia va avea loc în data 

de 22.02.2023 ora 14,00, la sediul administrativ local. 

 Art.3 – Proiectul ordinii de zi este cuprins în anexa care face parte integrantă din 

prezenta dispoziție. 

Art.4 - În vederea dezbaterii punctelor înscrise pe ordinea de zi, proiectele de hotărâre, 

referatele de aprobare, rapoartele compartimentului de resort și alte materiale vor fi înaintate 

secretarilor comisiilor de specialitate, prin grija secretarului general al comunei. 

Art.5 – Prezenta dispoziţie se comunică: 

- Instituţiei Prefectului -  Judeţul Timiş 

- membrilor Consiliului Local 

- se va face publică prin afişare pe site www.comunagavojdia.ro și la 

avizierul instituției 

 

PRIMAR 

  STOICA DĂNUŢ     

              CONTRASEMNEAZĂ 

                        SECRETAR GENERAL 

                          MOICA LENUŢA    

                

 

 

  Găvojdia, 15.02.2023  

       Nr. 31 
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                                                              Anexă la Dispoziția primarului nr. 31/15.02.2023 
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Proiectul ordinii de zi 

 
  

 

1. Proiect privind aprobarea Protocolului de colaborare între Ministerul Muncii şi 

Solidarității Sociale și Comuna Gavojdia, în cadrul proiectului pentru dotarea serviciilor 

sociale cu echipamente informatice necesare pentru utilizarea platformei E-asistență socială. 

2. Proiect privind stabilirea taxei speciale percepută pentru legalizarea actelor și a 

semnăturilor realizată de secretarul general al comunei Gavojdia. 

3. Proiect privind exprimarea acordului pentru vânzarea casei edificate de 

doamna Ardelean Daciana – Marioara pe terenul atribuit în folosință gratuită în localitatea 

Lugojel, înscris în CF nr.404033. 

4. Proiect privind transmiterea dreptului de concesiune asupra terenului aferent 

casei de locuit de la doamna Damșa Alexandra – Patricia către soții Dumitrașcu Augustin – 

Dănuț și Dumitrașcu Charlotte. 

5. Proiect privind transmiterea dreptului de închiriere a pășunii comunale de la 

domnul Istrate Traian către domnul Coreniuc Constantin – Petru, urmare a preluării 

exploatației  agricole de către acesta. 

6. Diverse.Proiectele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt inițiate de primarul 

comunei Gavojdia 

 

Consilierii locali care din motive temeinice nu pot participa fizic la ședința consiliului 

local, pot participa la ședință și prin aplicațiile electronice specifice. 

  

Conform prevederilor Regulamentului de organizare și funcționare a consiliului local, 

materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi sunt înaintate secretarilor celor 4 comisii de 

specialitate din cadrul consiliului local. Asupra proiectelor supuse dezbaterii și aprobării se 

pot formula și depune amendamente. 

 

 

                         PRIMAR    SECRETAR GENERAL 

                  DĂNUȚ STOICA                   LENUȚA MOICA 


