
        
 

 

D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 

 

Privind convocarea în ședință ordinară a membrilor Consiliului Local Moșnița Nouă  

Primarul comunei Moșnița Nouă; 

În temeiul  art. 133, alin. 1 din OUG 57/2019, privind Codul Administrativ,  

 

 

D I  S  P  U  N  E 

 

Art.1. Se convoacă în ședință ordinară membrii consiliului local, pentru data de 

25.02.2021, orele 17:00, în sala de ședintă a Consiliului Local.   

Art.2. Proiectul Ordinii de zi se anexează și face parte integrantă din prezenta 

Dispoziție. 

     

       Art.3.Prezenta se comunică: 

   Instituției Prefectului Județului Timiș 

   Un exemplar se afișează 

   Moșnița Nouă la 19.02.2021 

   Nr.26 

    

 

 

 

         PRIMAR,                                                                            AVIZEAZĂ, 

Florin Octavian BUCUR                                                               Secretar,                  

                                                                                                       Monika SZABO 

 

 

 

 

Anexă la Dispoziția Primarului comunei Moșnița Nouă nr. 26/19.02.2021 



 

 PROIECT   

ORDINE  DE   ZI 
 

   
1. Depunerea jurământului de catre domnul consilier local LIONTI MIHAI DANIEL, 

ca urmare a validarii mandatului său conform Sentinței Civile nr. 1512/10.02.2021 a 

Judecatoriei Timisoara. 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in 

CF nr. 413727  Mosnița Noua, nr. cadastral/ top. 413727 in suprafața de 503 mp, situat in 

localitatea Urseni, in vederea vănzării terenului, catre domnul LEGRADI DANIEL, in calitate 

de proprietar al construcției, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur, 

având la bază  raportul de specialitate cu nr. 4497/18.02.2021, întocmit  de către Mariana-Cristina 

Cintă – Birou Urbanism. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in 

CF nr. 413792 Moșnița Nouă, nr. cadastral/ top. 413792, in suprafață de 476 mp, situat în 

localitatea Urseni, în vederea vănzării terenului, către domnul COLISAR LAURENTIU-

MIHAI,în calitate de proprietar al construcției, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă 

Florin Octavian Bucur, având la bază  raportul de specialitate cu nr. 4498/18.02.2021, întocmit  

de către Mariana-Cristina Cintă – Birou Urbanism. 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 

CF nr. 411635 Mosnița Nouă, nr. cadastral/ top. 411635, în suprafață de 612 mp, situat în 

localitatea Moșnița Nouă, în vederea concesionării terenului, către numiții ONICA STEFAN -

ILIE si ONICA RODICA, în calitate de coproprietari ai construcției, inițiat de primarul 

Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur, având la bază  raportul de specialitate cu nr. 

4499/18.02.2021, întocmit  de către Mariana-Cristina Cintă – Birou Urbanism. 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in 

CF nr. 411735 – 250 mp Mosnița Nouă, nr. cadastral/ top. 501/4/1, situat in localitatea Moșnița 

Nouă, în vederea concesionării pentru extinderea constructiei pe terenul alăturat, către numiții 

FILIP FLORIAN si FILIP VIORICA, în calitate de proprietari ai terenului si a constructiei 

alăturate, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur, având la bază  

raportul de specialitate cu nr. 4497/18.02.2021, întocmit  de către Mariana-Cristina Cintă – Birou 

Urbanism. 

 

6. Proiect de hotarâre privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unui imobil - 

teren proprietatea privată a Comunei Moșnița Nouă cuprins în CF nr.415185 Moșnița Nouă, 

inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur, având la bază  raportul de 

specialitate cu nr. 1805/21.01.2021, întocmit  de către Mariana-Cristina Cintă – Birou 

Urbanism. 

 7. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa 

Nouă, asupra cotei de 1/20 si 2/20 din imobilul cuprins în C.F. nr. 403200 Cad 403200, teren 

intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declaraţiei de  

renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Golumba Radu Adrian, Golumba Ofelia, 



Guţu Larisa Diana și Guţu Sergiu Manuel, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin 

Octavian Bucur, având la bază  raportul de specialitate cu nr. 4530/18.02.2021, întocmit  de către 

Gabriela Ghilezan  – sef Birou Urbanism. 

8. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa 

Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 423558 Cad 423558, teren arabil intravilan extins 

pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de  renunţare 

la dreptul de proprietate  depusă de către Potoan Marius-Sorin și Potoan Adriana Ileana, inițiat 

de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur, având la bază  raportul de 

specialitate cu nr. 4528/18.02.2021, întocmit  de către Gabriela Ghilezan – sef Birou Urbanism. 

 

9. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa 

Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 423534, 423535, 423536, 423537 Cad 423534, 

423535, 423536, 423537, în suprafață de 288 mp, 455 mp, 456 mp, 152 mp, teren arabil 

intravilan extins pentru căi de circulații și spații verzi de aliniament, comuna Moșnița Nouă, 

localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de 

către CASAP Vasile Adrian, CASAP Ileana și CASAP Ioan Cristian, inițiat de primarul 

Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur, având la bază  raportul de specialitate cu nr. 

4218/17.02.2021, întocmit  de către Gabriela Ghilezan  – sef Birou Urbanism. 

 

 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii denumiri străzi în localitățile 

Moșnița Nouă și Urseni, Comuna Moșnița Nouă, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă 

Florin Octavian Bucur, având la bază  raportul de specialitate cu nr. 4386/17.02.2021, întocmit  

de către Cristina Hadobas –  Birou Urbanism. 

  11.Diverse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CONVOCATOR 

 

                      Se convoacă în ședință ordinară membrii consiliului local pentru data de 

25.02.2021, orele 17:00.  

                       Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi vor fi postate pe site-ul Primăriei 

Moșnița Nouă și încărcate pe tabletele consilierilor locali. 

 

 

ORDINE  DE ZI 

 

 
1. Depunerea jurământului de catre domnul consilier local LIONTI MIHAI DANIEL, 

ca urmare a validarii mandatului său conform Sentinței Civile nr. 1512/10.02.2021 a 

Judecatoriei Timisoara. 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in 

CF nr. 413727  Mosnița Noua, nr. cadastral/ top. 413727 in suprafața de 503 mp, situat in 

localitatea Urseni, in vederea vănzării terenului, catre domnul LEGRADI DANIEL, in calitate 

de proprietar al construcției, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur, 

având la bază  raportul de specialitate cu nr. 4497/18.02.2021, întocmit  de către Mariana-Cristina 

Cintă – Birou Urbanism. 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in 

CF nr. 413792 Moșnița Nouă, nr. cadastral/ top. 413792, in suprafață de 476 mp, situat în 

localitatea Urseni, în vederea vănzării terenului, către domnul COLISAR LAURENTIU-

MIHAI,în calitate de proprietar al construcției, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă 

Florin Octavian Bucur, având la bază  raportul de specialitate cu nr. 4498/18.02.2021, întocmit  

de către Mariana-Cristina Cintă – Birou Urbanism. 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 

CF nr. 411635 Mosnița Nouă, nr. cadastral/ top. 411635, în suprafață de 612 mp, situat în 

localitatea Moșnița Nouă, în vederea concesionării terenului, către numiții ONICA STEFAN -

ILIE si ONICA RODICA, în calitate de coproprietari ai construcției, inițiat de primarul 

Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur, având la bază  raportul de specialitate cu nr. 

4499/18.02.2021, întocmit  de către Mariana-Cristina Cintă – Birou Urbanism. 

 



5. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in 

CF nr. 411735 – 250 mp Mosnița Nouă, nr. cadastral/ top. 501/4/1, situat in localitatea Moșnița 

Nouă, în vederea concesionării pentru extinderea constructiei pe terenul alăturat, către numiții 

FILIP FLORIAN si FILIP VIORICA, în calitate de proprietari ai terenului si a constructiei 

alăturate, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur, având la bază  

raportul de specialitate cu nr. 4497/18.02.2021, întocmit  de către Mariana-Cristina Cintă – Birou 

Urbanism. 

 

6. Proiect de hotarâre privind vânzarea prin licitaţie publică deschisă a unui imobil - 

teren proprietatea privată a Comunei Moșnița Nouă cuprins în CF nr.415185 Moșnița Nouă, 

inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur, având la bază  raportul de 

specialitate cu nr. 1805/21.01.2021, întocmit  de către Mariana-Cristina Cintă – Birou 

Urbanism. 

 7. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa 

Nouă, asupra cotei de 1/20 si 2/20 din imobilul cuprins în C.F. nr. 403200 Cad 403200, teren 

intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declaraţiei de  

renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Golumba Radu Adrian,  Golumba Ofelia, 

Guţu Larisa Diana și Guţu Sergiu Manuel, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin 

Octavian Bucur, având la bază  raportul de specialitate cu nr. 4530/18.02.2021, întocmit  de către 

Gabriela Ghilezan  – sef Birou Urbanism. 

8. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa 

Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 423558 Cad 423558, teren arabil intravilan extins 

pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de  renunţare 

la dreptul de proprietate  depusă de către Potoan Marius-Sorin și Potoan Adriana Ileana, inițiat 

de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur, având la bază  raportul de 

specialitate cu nr. 4528/18.02.2021, întocmit  de către Gabriela Ghilezan – sef Birou Urbanism. 

 

9. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa 

Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 423534, 423535, 423536, 423537 Cad 423534, 

423535, 423536, 423537, în suprafață de 288 mp, 455 mp, 456 mp, 152 mp, teren arabil 

intravilan extins pentru căi de circulații și spații verzi de aliniament, comuna Moșnița Nouă, 

localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de 

către CASAP Vasile Adrian, CASAP Ileana și CASAP Ioan Cristian, inițiat de primarul 

Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur, având la bază  raportul de specialitate cu nr. 

4218/17.02.2021, întocmit  de către Gabriela Ghilezan  – sef Birou Urbanism. 

 

   10. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii denumiri străzi în localitatea  

Urseni, Comuna Moșnița Nouă, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian 

Bucur, având la bază  raportul de specialitate cu nr. 4386/17.02.2021, întocmit  de către Cristina 

Hadobas –  Birou Urbanism. 

 

 

11.Diverse 



 

 

 

NR.CRT. NUMELE ŞI PRENUMELE SEMNĂTURA 

1. AGOTICI ȘTEFAN  

2. BALTĂ RELU  

3. CASAP VASILE ADRIAN  

4 CIURUȘ FLORIN CRISTIAN  

5. CONTRAȘ GHEORGHE VIOREL 

IONEL 

 

6. FITZ CRISTIAN LEONARD  

7. GHIȚĂ LEONTINA  

8. KADAR GHEORGHE  

9. KOVACS ELISABETA  

10. LIONTI MIHAI DANIEL  

11. MICLEA RĂZVAN CĂTĂLIN  

12. MURĂȘAN SIMONA LOREDANA  

13. NISTOR ADRIANA  

14. POP OVIDIU ANDREI  

15. POPOVICI VALENTIN  

16. RADU FLAVIUS DAN  

17. SILAȘI ALEX POMPILIU  

        

 

 

 

      Moșnița Nouă la                                                                                  

     …………………..2021                                                                 Secretar General U.A.T, 

                                                                                                                   Monika   SZABO 

 

 

 

 



        

 

 

 

Nr. ............................... 
 
 
 

CĂTRE,   

Comisia  economică- financiară , juridică, disciplină şi agricultură 
 

Domnului președinte, 
Spre știința doamnei secretar, 
 

 

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3) lit. b) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv prevederile art. 15 alin. (1) lit. 

a) și ale art. 89 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local, se transmit 

spre avizare către Comisia   economică- financiară , juridică, disciplină şi agricultură,  

următoarele documente: 
 
 

Nr. 

crt. 

Documentul trimis pentru avizare/ 

elaborarea unui raport 

Inițiator Data limită pentru 

adoptarea raportului 

1.  P.H.C.L. 2 de pe ordinea de zi Primarul  25.02.2021 

2.  P.H.C.L. 3 de pe ordinea de zi Primarul 25.02.2021 

3.  P.H.C.L. 4 de pe ordinea de zi Primarul 25.02.2021 

4.  P.H.C.L. 5 de pe ordinea de zi Primarul 25.02.2021 

5.  P.H.C.L. 6 de pe ordinea de zi Primarul 25.02.2021 

 

 

 

Secretar general UAT  Moșnița Nouă, 

Monika SZABO 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

Nr.   
 

CĂTRE,   

Comisia  administrativă – amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă, 

protecţie socială, protecţia mediului, administraţie locală  

 

Domnului președinte, 

Spre știința domnuluii secretar, 
 

Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3) lit. b) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv prevederile art. 15 alin. (1) lit. 

a) și ale art. 89 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local, se transmit 

spre avizare către Comisia  administrativă – amenajarea teritoriului şi urbanism, muncă, 

protecţie socială, protecţia mediului, administraţie locală, următoarele documente: 
 
 

Nr. 

crt. 

Documentul trimis pentru avizare/ 

elaborarea unui raport 

Inițiator Data limită pentru 

adoptarea raportului 

6.  P.H.C.L. 7 de pe ordinea de zi Primarul  25.02.2021 

7.  P.H.C.L. 8 de pe ordinea de zi Primarul 25.02.2021 

8.  P.H.C.L. 9 de pe ordinea de zi Primarul 25.02.2021 

9.  P.H.C.L. 10 de pe ordinea de zi Primarul 25.02.2021 

 

 

 

                                  Secretar general UAT  Moșnița Nouă, 

                                                   Monika SZABO 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 
 

Nr. 

 
 
 

CĂTRE,   

         Comisia  sport – cultură și învăţământ  

 

 
 

Domnului președinte, 
Spre știința domnului secretar, 

 

            Având în vedere prevederile art. 136 alin. (3) lit. b) din Ordonanța de urgență a 

Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, respectiv prevederile art. 15 alin. (1) lit. 

a) și ale art. 89 din Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local, se transmit 

spre avizare către Comisia  sport – cultură și învăţământ ,următoarele documente: 

 
 
 
 
 

Nr. 

crt. 

Documentul trimis pentru 

avizare/ elaborarea unui raport 

Inițiator Data limită pentru 

adoptarea raportului 

1. P.H.C.L. 10 de pe ordinea zi Primarul 25.02.2021 

 

 

 

                                  Secretar general UAT  Moșnița Nouă, 

                                                   Monika SZABO 

 

 

 

 

 

 

 


