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ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI GAVOJDIA 
NR. 346 DIN 25.01.2023  
 

 

PROCES-VERBAL AL ŞEDINTEI PUBLICE  ORDINARE A CONSILIULUI LOCAL 

AL COMUNEI GAVOJDIA DIN 25.01.2023 
 

 

 Încheiat azi 25.01.2023, cu ocazia şedinţei publice extraordinare a Consiliului Local Găvojdia. 
 În urma Dispoziției primarului nr. 4/19.01.2023 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 (Gașpar Ioan). 
Potrivit Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Gavojdia președinte de 

ședință pentru luna ianuarie este ales domnul Rosoca Vasile. 
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. Proiect privind aprobarea bugetului local pe anul 2023. 
2. Proiect privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.54/29.06.2022 privind stabilirea 

taxelor și impozitelor locale pentru anul 2023. 
3. Proiect privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici aferenți „Proiectului regional de 

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

Gavojdia. 
4. Proiect privind aprobarea cofinanțării „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de 

apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014 – 2020” prin POIM. 
5. Proiect privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale aparatului de specialitate al 

primarului comunei Gavojdia. 
6. Proiect privind salarizarea personalului plătit din bugetul local al comunei Gavojdia începând 

cu data de 01.01.2023. 
7. Proiect privind aprobarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar din comuna Gavojdia 

pentru anul școlar 2023-2024. 
8. Proiect privind analiza stadiului de înregistrare a datelor în Registrul agricol al comunei 

Gavojdia pentru semestrul II al anului 2022. 
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9. Proiect privind aprobarea raportului semestrial cu privire la activitatea asistenților personali 

aflați în evidența Primăriei Gavojdia în semestrul II al anului 2022. 
10.Proiect privind aprobarea planului general de lucrări privind efectuarea orelor de lucru 

conform Legii nr.416/2001. 
11. Proiect privind înscrierea dreptului de proprietate publică al comunei Gavojdia asupra 

imobilului înscris în CF nr.401084 nr.top.158 Lugojel.  
12.  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.  
Ședințele comisiilor de specialitate au avut loc azi 25.01.2023, fiind emise toate avizele de 

specialitate, care au fost predate secretarului general înaintea începerii ședinței consiliului local.  
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi: aprobarea bugetului local pe anul 2023. Președintele de 

ședință dă cuvântul domnului primar, care spune că a fost obligat să facă bugetul la nivelul încasărilor 

din anul 2022, iar de la populație s-a încasat cam 60%. Domnul primar dă citire bugetului local pe 

capitole și subcapitole și listei de investiții pe anul 2023. Domnul primar mai spune că au fost prinse 

toate investițiile începute, cofinanțările la proiectele europene (căminul Gavojdia și căminul Sălbăgel), 

școala din Sălbăgel, întrucât trebuie o compartimentare pentru a muta grădinița din căminul cultural, 

acesta urmând a fi reabilitat anul acesta din fonduri europene, modernizare și extindere rețele elcectrice 

(depus spre finanțare prin AFM), studiu de fezabilitate gaz (pentru PNI Anghel Saligny), construire 

capelă în Gavojdia, măcar la roșu să fie ridicată, canalizare în Jena și Sălbăgel (partea de cofinanțare 

pentru canalizare Jena cu prioritate), cofinanțare proiect POIM al CJT – ului (gospodărie apă Sălbăgel și 

stație de epurare Gavojdia), finalizare trotuar pe strada bisericii din Gavojdia, reactualizare PUZ 

Lugojel. Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian întreabă ce va fi cu capela de la Jena. Domnul 

primar spune că vor mai fi incluse în lista de investiții cel puțin 9 proiecte de investiții: refacere pod, 

parc la Jena, semaforizare  la Jena, rigole betonate în Gavojdia, stradaă betonată în Lugojel, realizare 

PUG prin PNRR, reabilitare termică la,școala Gavojdia prin PNRR, piste de biciclete în Gavojdia prin 

PNRR și dotări la școlile și grădinițele din comună prin PNRR.  Domnul primar mai spune că pentru 

capelele din celelalte sate se lucrează la reglementarea cărților funciare, cea de la Lugojel este azi pe 

ordinea de zi (în incinta fostei școli, în curtea bisericii), la Jena și Sălbăgel sunt proiecte noi, se pare că 

vor fi finanțări prin PNRR și vom depune atunci, la Jena se face cadastru general. Domnul consilier Țîru 

Petrică spune că la Sălbăgel este teren suficient în curtea bisericii și oamenii preferă acolo. Domnul 

consilier Bagiu Florentin – Adrian spune că și la Jena se poate face în curtea bisericii, este loc suficient, 

oricum nici acum nu se mai merge cu mortul pe șosea. Domnul primar spune că va veni și va discuta cu 

oamenii și se va face unde doresc ei. 
Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian  întreabă de terenurile pentru tineri. Domnul primar 

spune că se lucrează la PUG, vor fi propuse prin PUG la extinderi de intravilan la intrare în Jena și se va  

face PUZ. Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian  întreabă de terenurile de sport, dacă s-au prins 

bani. Domnul primar spune că da. Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian  întreabă dacă se fac 

drumurile agricole. Domnul primar spune că da, au fost prinși bani și pentru acestea. Domnul consilier 

Bagiu Florentin – Adrian  întreabă dacă parcul de copii de la Jena este. Domnul primar spune că da.  

Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian  întreabă de masa de tenis promisă la Jena la cămin. Domnul 

primar spune că nu este vorba de bani, dar la Jena va trebui să răspundă cineva de ea, la Gavojdia și la 

Jena mesele de tenis au fost făcute praf. Domnul consilier Țîru Petrică spune că la Sălbăgel nu joacă 

nimeni. Domnul primar spune să fie luată de  la Sălbăgel și dusă la Jena, dar să fie dată la cei care doresc 

să joace dar pe semnătură. Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian  întreabă de mingile de fotbal. 

Domnul consilier Țîru Petrică spune că și la Sălbăgel are nevoie de minge de fotbal. Domnul primar 

spune că va lua mingile de fotbal.  
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Domnul consilier Țîru Petrică întreabă de strada laterală din Sălbăgel. Domnul primar spune că 

după realizarea rețelei de apă. Domnul consilier Țîru Petrică spune că și restul străzilor trebuie pietruite, 

cele care nu au fost făcute. Domnul primar spune că acum se fac drumurile agricole, străzile vor fi făcute 

cu tractorul și remorca de la primărie. Domnul consilier Țîru Petrică întreabă de rugi. Domnul primar 

spune că la Sălbăgel încep reparațiile la căminul cultural și părerea lui este să se facă ruga la terminarea 

căminului. Domnul consilier Țîru Petrică spune că nu este bine așa, trebuie să se facă măcar o zi. 

Domnul primar spune că va fi o problemă dacă plouă. Domnul consilier Țîru Petrică spune că dacă 

ploua să se aducă un cort ca la Gavojdia și oamenii vor sta cu umbrela. Domnul primar spune că va 

merge și va vorbi cu oamenii despre rugă. 
Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian  spune că părerea lui este că ar trebui aceeași muzică 

peste tot, în toate cele 4 sate. Domnul primar spune că nu ai cum să găsești aceeași muzică disponibilă 

pentru toate cele 4 evenimente, la Jena ruga este joia și muzica este disponibilă și mai ieftină, anul acesta 

la Jena va fi Stana Stepanescu.  
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 modificarea Hotărârii Consiliului Local 

nr.54/29.06.2022 privind stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2023. Președintele de ședință 

dă cuvântul domnului primar, care spune că taxele și impozitele locale au fost actualizate cu rata inflației 

anul trecut în vară, dar în acea hotărâre nu au fost cuprinse și celelalte taxe care nu sunt prevăzute de 

Codul fiscal, respectiv toate concesiunile și închirierile trebuie actualizate și ele cu rata inflației.  
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 aprobarea indicatorilor tehnico – economici 

aferenți „Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în 

perioada 2014 – 2020” – comuna Gavojdia. Președintele de ședință dă cuvântul domnului primar, car 

spune că a fost actualizat prețul investiției de la 9.994.079 lei la 16.134.312 lei, iar noile valori trebuie 

aprobate prin hotărâri ale consiliului local. Este vorba despre proiectul de gospodărie apă la Sălbăgel și 

stație de epurare la Gavojdia.  
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 cofinanțării „Proiectului regional 

de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 2014 – 2020” prin 

POIM. Președintele de ședință dă cuvântul domnului primar, care spune că valoarea cofinanțării 

proiectului de la punctul anterior al ordinii de zi este de 2% din valoare, respectiv 286.061 lei, din care 

75%  suportă CJT-ul 214.546 lei, iar din bugetul local se suportă suma de 71.515 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. 
Se trece la punctul 5 al ordinii de zi: proiect privind aprobarea organigramei și a statului de 

funcții ale aparatului de specialitate al primarului comunei Gavojdia. Președintele de ședință dă cuvântul 

domnului primar, care spune că  este aceeași organigramă, cu 23 de posturi, nu sunt prevăzute posturi 

noi, este vacant un post de muncitor necalificat pe care dorește să-l scoată la concurs pentru cosit, vara 

este foarte mult de cosit, multe spații verzi.  
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. 
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Se trece la punctul 6 al ordinii de zi: proiect privind salarizarea personalului plătit din bugetul 

local al comunei Gavojdia începând cu data de 01.01.2023. Președintele de ședință dă cuvântul 

domnului primar, care spune că se propune doar o actualizare a coeficienților de salarizare de la 2.230 

lei la 2.300 lei, cât a fost salariul minim în anul 2021, mai mult nu se poate din cauza faptului că 

indemnizația primarului și viceprimarului au rămas la nivelul anului 2019. Este o majorare de circa 5%, 

iar dacă va trece de Curtea Constituțională propunerea de majorare cu 10% a indemnizațiilor aleșilor 

locali se va mai putea mări cu 5% probabil.  
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 7 al ordinii de zi: proiect privind aprobarea rețelei unităților de învățământ 

preuniversitar din comuna Gavojdia pentru anul școlar 2023-2024. Președintele de ședință dă cuvântul 

domnului primar, care spune că a fost avizată favorabil de către Inspectoratul Școlar Județean 

propunerea de rețea școlară trimisă în luna noiembrie, respectiv 3 școli și 4 grădinițe, care vor funcționa 

și în anul școlar 2023–2024.  
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 8 al ordinii de zi: proiect privind analiza stadiului de înregistrare a datelor în 

Registrul agricol al comunei Gavojdia pentru semestrul II al anului 2022. Președintele de ședință dă 

cuvântul domnului primar, care spune că în anul 2022 a fost completat tot registrul agricol, atât pe 

hârtie, cât și pe suport electronic. În continuare, în anul 2023 se va ține registrul agricol pe suport hârtie 

și pe suport electronic și se va finaliza interconectarea cu RAN. 
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 9 al ordinii de zi: proiect privind aprobarea raportului semestrial cu privire la 

activitatea asistenților personali aflați în evidența Primăriei Gavojdia în semestrul II al anului 2022. 

Președintele de ședință dă cuvântul domnului primar, care spune că în semestrul 2 au fost angajați în 

medie cam 22 -23 de asistenți personali, salarizați 90 % din bugetul de stat și 10% din bugetul 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 10 al ordinii de zi:  proiect privind aprobarea planului general de lucrări 

privind efectuarea orelor de lucru conform Legii nr.416/2001. Președintele de ședință dă cuvântul 

domnului primar, care spune că este obligatoriu să se aprobe lista cu lucrări pentru beneficiarii de ajutor 

social care trebuie să facă zile de muncă, în prezent nu avem nici o persoană beneficiară de ajutor social 

care are obligația de a efectua ore de muncă.  
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 11 al ordinii de zi: proiect privind înscrierea dreptului de proprietate publică al 

comunei Gavojdia asupra imobilului înscris în CF nr.401084 nr.top.158 Lugojel. Președintele de ședință 

dă cuvântul primar, care spune că este vorba despre cartea funciară de la fosta școală din Lugojel, unde 

se dorește amenajarea unei capele. În acest sens, trebuie radiat din cartea funciară dreptul de folosință al 

Ministerului Învățământului și schimbată destinația clădirii care figurează acum ca școală. 
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 12 al ordinii de zi: diverse. 
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Ia cuvântul domnul consilier Andrei Adelin și spune că la Jena este nevoie să fie schimbate 

becuri. Domnul primar spune că acum o să vină și o să schimbe tot ce e de schimbat. Domnul consilier 

Popa Petru – Trandafir spune că la Monica , de când s-a dat jos ghirlanda nu mai merge lampa. De 

asemenea, domnul consilier mai spune că intră TIR-urile și se parchează acolo la Monica și nu mai poți 

să intri deloc, nici microbuzul de transport copii nu mai poate intra, au rupt țeava, ar trebui pus un semn 

cu parcarea interzisă. Domnul primar spune că poate ar trebui să se facă pietonal acolo și nu mai intră 

nimeni.  
Domnul consilier Țîru Petrică întreabă de ajutorul pentru biserică, dacă se mai dă diferența. 

Domnul primar spune că o să vedem.  
Domnul consilier Rosoca Vasile spune că vis -a -vis de imobilul deținut de el, zice lumea că în 

casă este o persoană care ar putea fi decedată, nu a mai fost văzută de mult timp. Domnul primar spune 

că ar trebui să vină familia. Domnul consilier Rosoca Vasile spune că familia nu vrea să vină.  
 Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian spune să se facă un proces – verbal că familia refuză 

și să fie anunțată familia. Domnul primar spune că va vorbi la poliție. 
Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian spune că medicul veterinar dorește o concesiune, 

poate la fostul dispensar veterinar. Domnul primar spune că a fost la dânsul și au discutat, va primi un 

spațiu din cadrul primăriei, unde a fost farmacia și va amenaja o farmacie veterinară. Domnul consilier 

Bagiu Florentin – Adrian spune dacă a fost și e de acord , e ok. 
Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian spune că legat de iluminatul public la Jena este foarte 

urgent să fie făcute reparațiile, el știe exact unde sunt locațiile, le poate arăta dacă vine cineva.  
Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian mai spune că legat de câinii vagabonzi, trebuie găsită 

o soluție cu medicul veterinar. Domnul primar spune că a vorbit cu medicul veterinar, primăria a 

cumpărat clotarii, medicul a început clotarierea câinilor, dar ei trebuie și sterilizați și, în plus, sunt mulți 

câini aduși recent, îi lasă la benzinărie sau la barieră și ei vin în sat. 
Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian spune că la Jena la turcu iar e drumul distrus, ce este 

de făcut, facem din nou noi reparațiile. Domnul primar spune că o să îl pună să repare el, trebuie 

analizată situația, luată o hotărâre de consiliu și pusă în aplicare.  
Domnul consilier Bagiu Florentin – Adrian întreabă ce se mai știe de gostatul de la Jena. Domnul 

primar spune că au fost identificați proprietarii și se fac demersuri pentru transferarea proprietății de pe 

firma radiată pe acționari, 
Domnul consilier Popa Petru – Trandafir spune că este nevoie de o cerere către asociația de 

vânătoare să fie înștiințați oamenii când se duc vânătorii la vânătoare, este periculos pentru cei care fac 

airsoft. Domnul primar spune că se va face o adresă din partea primăriei în acest sens către grupa de 

vânătoare.     
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  
                  VASILE ROSOCA          LENUȚA MOICA 
                                                 


