
ROMÂNIA 

JUDEŢUL TIMIȘ  

COMUNA GAVOJDIA 

CONSILIUL LOCAL  

 

 

 HOTĂRÂRE  

NR.4 DIN 25.01.2023 

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți ”Proiectului regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-

2020” – localitatea GAVOJDIA 

 
Consiliul Local al Comunei Gavojdia 

Având în vedere Expunerea de motive nr. 142/12.01.2023 a Primarului Comunei 

Gavojdia,  Raportul  secretarului general nr. 143/12.01.2023   prin  care  se  propune  aprobarea 

indicatorilor tehnico-economici aferenți ”Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă 

și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020” – localitatea Gavojdia, precum și avizul 

comisiilor de specialitate din cadrul consiliului local înregistrat la nr.330/25.01.2023 

Ţinând cont de adresa nr.28539/DD-UP/23.11.2022 a Societatii Aquatim S.A., si de adresa 

nr.237/03.12.2022 a Asociaţiei de Dezvoltare lntercomunitară Apă-Canal Timiş; 

În conformitate cu prevederile art.12, alin.(1) lit.c) din Legea nr.241/2006 a serviciului de 

alimentare cu apă şi de canalizare; 

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi ale art.196 alin. (1) lit. (a) din OUG nr.57/2019 

privind Codul Administrativ; 

HOTĂRĂȘTE 

 

 Art. 1 - Se aprobă indicatorii tehnico-economici actualizati cuprinşi în Anexa 1 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre, privind ”Proiectul regional de dezvoltare a 

infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014-2020” – localitatea 

GAVOJDIA.   

 Art. 2 - Finanţarea obiectivelor de investiţii prevăzut la Art. 1. se asigură din: Fonduri 

nerambursabile ale Uniunii Europene (Fondul de Coeziune),  alocaţii de la bugetul de stat,  

alocaţii de la bugetele locale și contribuția operatorului regional Aquatim S.A. (fonduri proprii sau 

împrumuturi de la Instituţii Financiare Internaționale / bănci comerciale). 

 Art. 3 -  Cu punerea în aplicare şi ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri 

se împuterniceşte primarul comunei Gavojdia. 

 Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică: 

- Instituției Prefectului – Județul Timiș 

- primarului comunei Gavojdia 

- A.D.I. Apă – Canal Timiș 

- compartimentului contabilitate din cadrul Primăriei Gavojdia 

- se face publică prin afișare pe site www.comunagavojdia.ro 

 

 

                        PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ 

                              VASILE ROSOCA      CONTRASEMNEAZĂ 

           SECRETAR GENERAL 

                                                                                                      LENUȚA MOICA 

 

 

 
Nr. total consilieri locali 11, nr.consilieri prezenți 11, nr.voturi pentru 11, nr.voturi împotrivă 0, nr.abțineri 0  
 

       

http://www.comunagavojdia.ro/


       ANEXA la HCL nr.4/25.01.2023 

 

”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în 
perioada 2014-2020” – comuna Găvojdia 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI – COMUNA GĂVOJDIA 
(fără TVA) 

 

       Lei     Euro   

- Valoare totala investitie (fara TVA)                              16.134.312  3.376.721   

  

- Esalonare investitie   Anul I (25%)         4.033.578 

Anul II (25%)         4.033.578 

Anul III (25%)         4.033.578 

Anul IV (25%)         4.033.578 

             

- Durata de realizare a investitiei (luni)                                  48 luni 

- Capacitati         

1. Conducte de transport/distributie     12.755 m 

2. Rezervoare noi       2 buc. 

3. Stație de pompare       2 buc. 

4. Stație de clorare        2 buc. 

5. Stație de epurare       1 buc. 

 

 

  PREȘEDINTE DE ȘEDIJNȚĂ   SECRETAR GENERAL 

                             VASILE ROSOCA         LENUȚA MOICA 

 


