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ROMÂNIA 

JUDEŢUL TIMIŞ 

CONSILIUL LOCAL MOŞNIŢA NOUĂ 

PROCES -VERBAL 
 

Încheiat azi  24.05.2017 în ședinţă ordinară a Consiliului Local Moşniţa Nouă. 

 Din totalul de 15 consilieri locali  sunt prezenţi 15 consilieri locali. 

 Preşedinte de şedinţă urmează d-na Adriana Nistor.                                                   

Se supune la vot procesul verbal a ședinței ordinare din data 26.04.2017. 

D-nul Ioan Sorincău solicită un C.D. de înregistrare. 

D-nul primar Florin Bucur anunță că este ultima ședință fără înregistrare, de luna 

viitoare se achiziționează sistem de conferință și se vor  înmâna cele anterioare. 

Se aprobă cu 15  voturi pentru. 

 Se supune la vot următoarea:  

 

ORDINE      DE      ZI 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei Moșnița 

Nouă pe 2017. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2018. 

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

Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 416936 Moşniţa Nouă, nr. cad. 416936 în suprafaţă 

de 6.140 mp constând în teren intravilan neimprejmuit pentru drum, în urma declaraţiei de  

renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Onofrei Modest și Onofrei Ana, inițiat de 

primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur 

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

Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 401384 Moşniţa Nouă, nr. cad. 51726, în suprafaţă 

de 3.705 mp constând în teren intravilan pentru drum, în urma declaraţiei de  renunţare la 

dreptul de proprietate  depusă de către Crişan Gheorghe, Crişan Valeria, Simu Petrişor, Simu 

Claudia – Violeta, Dragotă Ilie și Dragotă Maria, in calitate de coproprietari in cote de 1/3 parti 

fiecare, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur 

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

Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 412169 Urseni, nr.cad. 412169, în suprafaţă de 

2.705 mp, constând in teren intravilan pentru  drum, parcela LOT 18 in intravilanul extins, în 

urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către copropritarii  Hînciu 

Cornelia – Camelia asupra cotei de 1/17, Boboc Gheorghe si sotia Boboc Ileana asupra cotei de 

1/17, Goldiş Ioan si sotia Goldiş Mariana –Bombonica asupra cotei de 1/17, Puti Ioan – Vasile 

asupra cotei de 1/17, Beleu Elena asupra cotei de 1/17 si Filip Roxana - Cristina asupra cotei 

de 2/17, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur. 

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

Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 412169 Urseni, nr.cad. 412169, în cotă de 2/17, în 

suprafaţă de 2.705 mp, constând in teren intravilan pentru  drum, parcela LOT 18 in intravilanul 

extins, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Hriţcan 

Zaharie şi Hriţcan Maria Camelia, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian 

Bucur, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur. 



2 
 

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

Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 409455 Moşniţa Nouă, nr. cad. Cc 618/8/b/49 în 

suprafaţă de 550 mp constând în teren intravilan drum pentru strada si C.F. nr. 409453 Moşniţa 

Nouă, nr. cad. Cc 618/8/b/48 în suprafaţă de 7.569 mp constând în teren intravilan categoria 

curti constructii – drum strada, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă 

de către Miloş Mircia - Ioan și Miloş Lucreţia, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin 

Octavian Bucur 

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

Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 418941, nr.cad. 418941, parcela LOT 54 în 

suprafaţă de 2.262 mp, C.F. nr. 418939, nr.cad. 418939, parcela LOT 52 în suprafaţă de 7.764 

mp si C.F. nr. 418940, nr.cad. 418940, parcela LOT 53 în suprafaţă de 1.267 mp constând in 

teren arabil in intravilan pentru  drumuri, inclusive trotuare si sptii verzi de aliniament, în urma 

declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către copropritarii  Petrea 

Constantin asupra cotei de 65/246, Petrea Alexandru Cristian asupra cotei de 109/246 si S.C. 

Eurotherm S.R.L. asupra cotei de 72/246, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin 

Octavian Bucur 

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

Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 412169 Urseni, nr.cad. 412169, în cotă de 1/17, în 

suprafaţă de 2.705 mp, constând in teren intravilan pentru  drum, parcela LOT 18 in intravilanul 

extins, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Rusu Valentin 

şi Rusu Simona, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur 

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

Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 404703 Urseni, nr.cad. 404703, în suprafaţă de 

3.458 mp, constând in teren curti constructii intravilan pentru  drum si C.F. nr. 404702 Urseni, 

nr.cad. 404702, în suprafaţă de 286 mp, constând in teren curti constructii intravilan pentru  

drum, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Banu Ion – 

Aurelian si Banu Elisaveta inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur  

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

C.F. nr.413779  Moşniţa Nouă, nr.cadastral 413779  cu suprafaţa de 66 mp, în vederea vânzării 

către   d-nul Mihai Rebenciuc , în calitate de proprietar al construcţiei, inițiat de primarul 

Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur. 

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

C.F. nr. 417166-C1  Moşniţa Nouă, nr.cadastral 417166-C1  cu suprafaţa de 501 mp, în vederea 

vânzării către   d-nul Ionel Florin Ghilezan și d-na Anca-Georgiana Ghilezan, în calitate de 

proprietari ai construcţiei inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur 

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

C.F. nr. 405758  Moşniţa Nouă, nr. cadastral 405758 cu suprafaţa de 690 mp, în vederea 

vânzării către   d-nul Nistor Buga, în calitate de proprietar al construcţiei, inițiat de primarul 

Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur. 

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

C.F. nr. 413403  Moşniţa Nouă, nr. cadastral 413403 cu suprafaţa de 501 mp, în vederea 

vânzării către   d-nul Cristian- Ciprian Chevereșan și d-na Adelina Chevereșan , în calitate de 

proprietari ai construcţiei inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur 

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

C.F. nr. 405783  Moşniţa Nouă, nr. cadastral 405753 cu suprafaţa de 659 mp, în vederea 

vânzării către   d-nul Daniel Scripcariuc, în calitate de proprietar al construcţiei inițiat de 

primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur. 
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16. Proiect  de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 

C.F. nr. 405783  Moşniţa Nouă, nr. cadastral 405753 cu suprafaţa de 659 mp, în vederea 

vânzării către   d-nul Dragoș Sovec și Simona Sovec, în calitate de proprietari ai construcţiei 

inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur. 

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

C.F. nr. 415015 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 415015 cu suprafaţa de 998 mp, în vederea vânzării 

către   d-na Eugenia Maria Ștefan, în calitate de proprietară a construcţiei inițiat de primarul 

Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur 

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

C.F. nr. 411638 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 411638 cu suprafaţa de 685 mp, în vederea vânzării 

către   d-nul Ovidiu Marian Isac, în calitate de proprietar al construcţiei inițiat de primarul 

Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur. 

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

C.F. nr. 417872 Moşniţa Nouă, nr. cadastral/top 827/2/2-831/2/2, 853/2/2-854/2/2,861//2/13 cu 

suprafaţa de 998 mp, în vederea vânzării către   d-nul Viorel Gavrilă și Nicoliță Gavrilă, în 

calitate de proprietari ai construcţiei inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian 

Bucur. 

20.Proiect  de hotărâre privind aprobarea unei reglementări urbanistice și indicatori 

teritoriali obligatorii pentru dezvoltările urbane din extravilanul comunei Moșnița Nouă, inițiat 

de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur 

21.Proiect  de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul Comunei Moșnița Nouă, pe anul 2017 inițiat de primarul 

Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur 

22.Proiect  de hotărâre privind punerea la dispoziția Regiei Autonome de Transport 

Timișoara, cu titlu de folosință gratuită a refugiilor pentru protecția călătorilor care folosesc 

mijloacele de transport în comun și care fac parte din domeniul public al Comunei Moșnița 

Nouă inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur. 

23.Proiect  de hotărâre privind conferirea titlului de ”Cetățean de onoare ”al comunei 

Moșnița Nouă, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur. 

24.Proiect de hotărâre privind Pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și 

funcționarea comisiei de circulație din cadrul Primăriei  Moșnița Nouă, inițiat de primarul 

Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur. 

25.Proiect  de hotărâre privind aprobarea atribuirii denumiri străzi în localitatea, Urseni, 

comuna Moșnița Nouă inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur. 

26. Proiect de hotărâre privind Constituirea Comisiei de Evaluare a Ofertelor pentru 

proiectul: Execuția lucrărilor de Modernizare Cămine Culturale din localitățile Moșnița Veche, 

Albina și Urseni, comuna Moșnița Nouă, Județul Timiș, furnizare mobilier în cadrul 

obiectivului , MODERNIZARE CĂMINE CULTURALE DIN LOCALITĂȚILE MOȘNIȚA 

VECHE, ALBINA ȘI URSENI, COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ, JUDEȚUL TIMIȘ și furnizare 

”Echipamente audio video și IT ”în cadrul obiectivului MODERNIZARE CĂMINE 

CULTURALE DIN LOCALITĂȚILE MOȘNIȚA VECHE, ALBINA ȘI URSENI, COMUNA 

MOȘNIȚA NOUĂ, JUDEȚUL TIMIȘ, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin 

Octavian Bucur. 
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27. Proiect de hotărâre privind Constituirea Comisiei de Evaluare a Ofertelor pentru obiectivul 

-”ÎNFIINȚAREA UNEI CREȘE ÎN COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ, JUDEȚUL TIMIȘ”, inițiat 

de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur. 

28.Proiect de hotărâre privind transmiterea spre administrare și folosință a unor mijloace fixe 

care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA., 

inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur. 

29.Proiect de hotărâre privind  aprobarea  deplasării  Ansablurilor de Dansuri Populare din  

Albina și Urseni la un Festival Românesc cu caracter turistic- cultural în orașul Heidelberg, 

Germania cu două miscrobuze școlare pe perioada 22-26 iunie 2017, inițiat de primarul 

Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur. 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui  acord de parteneriat între comuna 

Moșnița Nouă și Salvați Copiii - Filiala Timișoara - ”Siguranță prin educație pentru nutriție 

și sănătate. 

31.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Comunei Moșnița Nouă la Programul de 

Stimulare a Înoirii Parcului Auto Național (Programul Rabla 2017), în vederea achiziționării 

unui autoturism, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă  Florin Octavian Bucur. 

32 Diverse 

Se propune suplimentarea ordinii de zi cu 7 de puncte: 

1.Proiect de hotărâre privind  constatarea apartenenței terenului intravilan   identificat prin nr. 

top. 693/1, înscris in C.F. nr. 412668 -Moșnița Nouă, la proprietatea privată a Comunei Moșnița 

Nouă în baza art. 36 din L. 18/1991, republicată,  diminuarea suprafeței imobilului identificat 

prin nr. top. 6931/1, înscris în C.F. nr. 412668 – Moșnița Nouă ( de la 247 mp suprafața înscrisă 

în cartea Funciară la 242 mp suprafață rezultată din măsurători), dezlipirea imobilului cu nr. 

top. 6931/1 înscris în Cartea Funciară nr. 412668 – Moșnița Nouă având suprafața din acte de 

242 mp, situată în intravilanul loc. Moșnița Nouă, com. Moșnița Nouă, în două parcele distincte, 

astfel: ”Lot 1 ”( nr. top 693/1/1) în suprafață de 127 mp având categoria de folosință ”curți 

construcții”   și ”Lot 2 ” ( nr. top 693/1/2 ) în suprafață de 115 mp având categoria de folosință 

”curți construcții”. 

2. Proiect de hotărâre privind  privind  Constituirea Consiliului Comunitar Consultativ Privind 

Protecția Drepturilor Copilului din Comuna Moșnița Nouă și aprobarea Regulamentului de 

Organizare și Funcționare al acestuia. 

3. Proiect de hotărâre privind  privind  aprobarea rapoartelor de evaluare ale terenurilor, 

menționate mai jos și ale caietului de sarcini în vederea concesionării prin licitație publică 

deschisă. 

4. Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, 

asupra imobilului cuprins în C.F. 415658 Moşniţa Nouă, nr.cad.415658, LOT 7 in suprafaţă de 

4.900 mp constând în teren neimprejmuit pentru zona circulatii, în urma declaraţiei de  

renunţare la dreptul de proprietate  depusa de Sabo Liviu. 

5.Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, 

asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 413131 Moşniţa Nouă, nr.cad. Cc170/15/1-2/17 în 

suprafaţă de 3.170 mp, constând în teren intravilan categoria de folosinta drum de acces - strada, 

în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către  S.C. Constructions 

Valentina S.R.L., prin administrator Pizzuto Beniamino. 
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6.Proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, 

asupra imobilului cuprins în C.F. 419833 Moşniţa Nouă,nr.cad.Ds 195/1/3/24, in suprafaţă de 

4.241 mp constând în teren intravilan categoria de folosinta drum, în urma declaraţiei de  

renunţare la dreptul de proprietate  depusa de Crîşmariu Aspazia. 

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

asupra imobilului cuprins în C.F. 401141 Moşniţa Nouă, nr. cad. 401141, nr. Tarla 51566, nr. 

Parcela 19, compus din teren intravilan  în suprafaţă de 3.620 mp constând în teren intravilan 

categoria de folosinta drum de acces - strada, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de 

proprietate  depusă de Glaţchi Anton-Ionut si Glaţchi Oana-Carina. 

Se aprobă cu 15  voturi pentru. 

 

Se trece la punctul 30 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii 

unui  acord de parteneriat între comuna Moșnița Nouă și Salvați Copiii - Filiala Timișoara 

- ”Siguranță prin educație pentru nutriție și sănătate. 

Se prezintă proiectul de către d-na directoare Delia Băjeleanu de la Asociația Salvați Copii 

și de către d-nul Clapa Cosmin, este vorba de Siguranță pentru Nutriție și Sănătate , 

implementare 2017 cu prelungire 2019. 

Consiliul Local nu este implicat financiar, acest proiect se desfășoară prin CAREFOUR și 

cuprinde identificarea mamelor gravide, a  familiilor vulnerabile, facilitarea serviciilor 

privind sănătatea acestora , asigurarea de supliment nutrițional, etc. 

Se supune la vot și se aprobă cu 15 voturi pentru. 

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 

bugetului local al comunei Moșnița Nouă pe 2017. 

D-nul Togerescu Dumitru ne prezintă  modificarea sumelor față de propunerea din 

referat astfel că la voluntariat s-a suplimentat cu 2,28 mii lei, care s-au scăzut de la dezvoltare 

publică bunuri și servicii , la investiții s-au cuprins cifre TVA , la învățământ 34,57, iar la 

transport 27,35.  

Se supune la vot cu amendamentul de mai sus. 

Se aprobă cu 15 voturi pentru. 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 

impozitelor și taxelor locale pe anul 2018. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

D-nul Ioan Sorincău spune că taxa de urgențe pentru certificatul de urbanism e prea 

mare fie termenul prea mic, propune ca pentru cei care solicită certificat de urbanism pentru 

bancă, taxa sa fie mai mică. 

Propunerea este de a se elibera in 5 zile lucrătoare și nu în  7 zile lucrătoare. 

Gabriela Ghilezan, șef urbanism ne spune că intră câte 30-40 de cereri pe zi și că este 

nevoie de 7 zile lucrătoare pentru a fii posibilă emiterea lor în termen. 

D-nul primar Florin Bucur spune că și celelalte primării eliberează în 7 zile lucrătoare. 

D-nul consilier Alexandru Proteasa propune ca taxa  de emitere aviz oportunitate  în 

lunile ianuarie, februarie, martie să fie de 100 lei ca să nu se stea la coadă. 

D-na Gabriela Ghilezan spune că este vorba de 3 servicii distincte cu 3 taxe diferite.  

Se supune la vot și se aprobă cu amendamentul de 5 zile lucrătoare cu 9 voturi pentru și 

6 abțineri- d-nii- Alexandru Proteasa, Adriana Nistor, Gheorghe Kadar, Simona Murășan, 

Fabiola Marcela Bronț. 
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D-nul Adrian Spânu solicită concesionarea unui teren pentru construire locuință. 

D-nul primar Florin Bucur îi transmite să facă o revenire la cerere și se va încerca 

rezolvarea cererii în urma unei anchete sociale. 

Se trece la punctul 27 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind Constituirea 

Comisiei de Evaluare a Ofertelor pentru obiectivul -”ÎNFIINȚAREA UNEI CREȘE ÎN 

COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ, JUDEȚUL TIMIȘ”, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă 

Florin Octavian Bucur. 

Se prezintă proiectul de hotărâre.  

Se supune la vot și se aprobă cu 15 voturi pentru. 

Se trece la punctul 28 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind transmiterea spre 

administrare și folosință a unor mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate publică a 

comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA., inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin 

Octavian Bucur. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Se supune la vot și se aprobă cu 15 voturi pentru. 

Se trece la punctul 26 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind Constituirea 

Comisiei de Evaluare a Ofertelor pentru proiectul: Execuția lucrărilor de Modernizare Cămine 

Culturale din localitățile Moșnița Veche, Albina și Urseni, comuna Moșnița Nouă, Județul 

Timiș, furnizare mobilier în cadrul obiectivului , MODERNIZARE CĂMINE CULTURALE 

DIN LOCALITĂȚILE MOȘNIȚA VECHE, ALBINA ȘI URSENI, COMUNA MOȘNIȚA 

NOUĂ, JUDEȚUL TIMIȘ și furnizare ”Echipamente audio video și IT ”în cadrul obiectivului 

MODERNIZARE CĂMINE CULTURALE DIN LOCALITĂȚILE MOȘNIȚA VECHE, 

ALBINA ȘI URSENI, COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ, JUDEȚUL TIMIȘ, inițiat de primarul 

Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Se supune la vot și se aprobă cu 15 voturi pentru. 

Se trece la punctul 29 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind  aprobarea  

deplasării  Ansablurilor de Dansuri Populare din  Albina și Urseni la un Festival Românesc cu 

caracter turistic- cultural în orașul Heidelberg, Germania cu două microbuze școlare pe perioada 

22-26 iunie 2017, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

 D-nul Ioan Sorincău își roagă colegii din vechiul consiliu să își amintească ce au susținut la 

achiziționarea Daciei Duster și plecarea Ansamblului la Bruxelles. 

 

Se supune la vot și se aprobă cu 15 voturi pentru. 

Se trece la punctul 31 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 

participării Comunei Moșnița Nouă la Programul de Stimulare a Înoirii Parcului Auto Național 

(Programul Rabla 2017), în vederea achiziționării unui autoturism, inițiat de primarul Comunei 

Moșnița Nouă  Florin Octavian Bucur. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Se supune la vot și se aprobă cu 15 voturi pentru cu amendamentul împuternicirii 

primarului comunei la semnarea documenetelor. 

Se trece la punctul 25 de pe ordinea de zi, proiect  de hotărâre privind aprobarea atribuirii 

denumiri străzi în localitatea, Urseni, comuna Moșnița Nouă inițiat de primarul Comunei 

Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Se supune la vot și se aprobă cu 15 voturi pentru. 

Se trece la punctul 24 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre pentru aprobarea 

Regulamentului privind organizarea și funcționarea comisiei de circulație din cadrul Primăriei  

Moșnița Nouă, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur. 



7 
 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Se supune la vot și se aprobă cu 15 voturi pentru. 

Se trece la punctul 23 de pe ordinea de zi, Proiect  de hotărâre privind conferirea titlului 

de ”Cetățean de onoare ”al comunei Moșnița Nouă, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă 

Florin Octavian Bucur. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

D-nul primar Florin Bucur spune că reprezentanții Garnizoanei au insistat în conferirea 

acestui titlu pentru a aduce o bucurie unui om care trăiește. 

D-nul consilier Ioan Sorincău propune conferirea titlului de cetățean de onoare 

defunctului Mangu Vasile, fost primar, chiar dacă s-au opus la conferirea titlului defunctului 

Pop Sabin, care a avut calitatea de consilier local. 

D-nul consilier Alexandru Proteasa susține că unii oameni își vor pune întrebarea de ce 

conferim acest titlu, trebuie întocmit un raport de prezentare. 

D-nul primar Florin Bucur propune solicitarea unui raport de prezentare. 

D-nul Ioan Sorincău propune acordarea unei diplome de onoare. 

D-nul primar Florin Bucur retrage proiectul de pe ordinea de zi. 

Se trece la punctul 22 de pe ordinea de zi, proiect  de hotărâre privind punerea la 

dispoziția Regiei Autonome de Transport Timișoara, cu titlu de folosință gratuită a refugiilor 

pentru protecția călătorilor care folosesc mijloacele de transport în comun și care fac parte din 

domeniul public al Comunei Moșnița Nouă inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin 

Octavian Bucur. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Se supune la vot și se aprobă cu 15 voturi pentru. 

Se trece la punctul 21 de pe ordinea de zi, proiect  de hotărâre privind aprobarea Planului 

de acțiune privind serviciile sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei Moșnița 

Nouă, pe anul 2017 inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Se supune la vot și se aprobă cu 15 voturi pentru. 

Se trece la punctul 20 de pe ordinea de zi, proiect  de hotărâre privind aprobarea unei 

reglementări urbanistice și indicatori teritoriali obligatorii pentru dezvoltările urbane din 

extravilanul comunei Moșnița Nouă, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin 

Octavian Bucur. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

D-na consilier Simona Murășan susține că procentul de 80 % pentru zonele centrale 

trebuie eliminat. 

D-nul consilier Alexandru Proteasa : se va reduce de la 85% din zone industriale la 

75,%. 

D-nul consilier Ioan Sorincău propune respectarea prevederilor hotărârii cu nr. 87/2004 

a Consiliului Județean Timiș. 

Se supune la vot și se aprobă cu 11 voturi pentru, 1 vot  împotrivă -Ioan Sorincău și 3 

abțineri : Mariana Tămaș, Adrian Casap, Dan Toma Lazăr, cu propunerile procentuale de mai 

sus. 

  Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi, proiect  de hotărâre privind aprobarea 

raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr.413779  Moşniţa Nouă, nr.cadastral 

413779  cu suprafaţa de 66 mp, în vederea vânzării către   d-nul Mihai Rebenciuc , în calitate 

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

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Se supune la vot și se aprobă cu 15 voturi pentru. 

Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi, proiect  de hotărâre privind aprobarea 

raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 417166-C1  Moşniţa Nouă, nr.cadastral 
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417166-C1  cu suprafaţa de 501 mp, în vederea vânzării către   d-nul Ionel Florin Ghilezan și 

d-na Anca-Georgiana Ghilezan, în calitate de proprietari ai construcţiei inițiat de primarul 

Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Se supune la vot și se aprobă cu 15 voturi pentru. 

Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi, proiect  de hotărâre privind aprobarea 

raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405758  Moşniţa Nouă, nr. cadastral 

405758 cu suprafaţa de 690 mp, în vederea vânzării către   d-nul Nistor Buga, în calitate de 

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

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Se supune la vot și se aprobă cu 15 voturi pentru. 

Se trece la punctul 14 de pe ordinea de zi, proiect  de hotărâre privind aprobarea 

raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 413403  Moşniţa Nouă, nr. cadastral 

413403 cu suprafaţa de 501 mp, în vederea vânzării către   d-nul Cristian- Ciprian Chevereșan 

și d-na Adelina Chevereșan , în calitate de proprietari ai construcţiei inițiat de primarul Comunei 

Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Se supune la vot și se aprobă cu 15 voturi pentru. 

Se trece la punctul 15 de pe ordinea de zi, proiect  de hotărâre privind aprobarea 

raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405783  Moşniţa Nouă, nr. cadastral 

405753 cu suprafaţa de 659 mp, în vederea vânzării către  d-nul Daniel Scripcariuc, în calitate 

de proprietar al construcţiei inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Se supune la vot și se aprobă cu 15 voturi pentru. 

Se trece la punctul 16 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 

raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 405783  Moşniţa Nouă, nr. cadastral 

405753 cu suprafaţa de 659 mp, în vederea vânzării către   d-nul Dragoș Sovec și Simona Sovec, 

în calitate de proprietari ai construcţiei inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin 

Octavian Bucur 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Se supune la vot și se aprobă cu 15 voturi pentru. 

Se trece la punctul 17 de pe ordinea de zi, proiect  de hotărâre privind aprobarea 

raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 415015 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 

415015 cu suprafaţa de 998 mp, în vederea vânzării către   d-na Eugenia Maria Ștefan, în calitate 

de proprietară a construcţiei inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Se supune la vot și se aprobă cu 15 voturi pentru. 

Se trece la punctul 18 de pe ordinea de zi, proiect  de hotărâre privind aprobarea 

raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 411638 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 

411638 cu suprafaţa de 685 mp, în vederea vânzării către   d-nul Ovidiu Marian Isac, în calitate 

de proprietar al construcţiei inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Se supune la vot și se aprobă cu 15 voturi pentru. 

Se trece la punctul 19 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 

raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr. 417872 Moşniţa Nouă, nr. cadastral/top 

827/2/2-831/2/2, 853/2/2-854/2/2,861//2/13 cu suprafaţa de 998 mp, în vederea vânzării către   

d-nul Viorel Gavrilă și Nicoliță Gavrilă, în calitate de proprietari ai construcţiei inițiat de 

primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Se supune la vot și se aprobă cu 15 voturi pentru. 
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Se trece la punctul 1suplimentări, proiect de hotărâre privind  constatarea apartenenței 

terenului intravilan   identificat prin nr. top. 693/1, înscris in C.F. nr. 412668 -Moșnița Nouă, la 

proprietatea privată a Comunei Moșnița Nouă în baza art. 36 din L. 18/1991, republicată,  

diminuarea suprafeței imobilului identificat prin nr. top. 6931/1, înscris în C.F. nr. 412668 – 

Moșnița Nouă ( de la 247 mp suprafața înscrisă în cartea Funciară la 242 mp suprafață rezultată 

din măsurători), dezlipirea imobilului cu nr. top. 6931/1 înscris în Cartea Funciară nr. 412668 

– Moșnița Nouă având suprafața din acte de 242 mp, situată în intravilanul loc. Moșnița Nouă, 

com. Moșnița Nouă, în două parcele distincte, astfel: ”Lot 1 ”( nr. top 693/1/1) în suprafață de 

127 mp având categoria de folosință ”curți construcții”   și ”Lot 2 ” ( nr. top 693/1/2 ) în 

suprafață de 115 mp având categoria de folosință ”curți construcții”.  

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

D-na secretar Monika Szabo spune că o parcelă se va închiria la poștă și cealaltă se 

concesionează. 

Se supune la vot și se aprobă cu 15 voturi pentru. 

Se trece la punctul 2 suplimentări, proiect de hotărâre privind  privind  aprobarea 

rapoartelor de evaluare ale terenurilor, menționate mai jos și ale caietului de sarcini în vederea 

concesionării prin licitație publică deschisă. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

D-nul Alexandru Proteasa propune ca prețul de plecare să fie mai mare să fie de 1,5 

euro/mp. 

Se supune la vot și se aprobă cu 15 voturi pentru cu amendamentul de mai sus.  

 

Se trece la punctul 3 suplimentări, proiectul cu proiect de hotărâre privind  privind  

Constituirea Consiliului Comunitar Consultativ Privind Protecția Drepturilor Copilului din 

Comuna Moșnița Nouă și aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al acestuia.  

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Se aprobă cu 10 voturi pentru și 4 abțineri a celor în cauză. 

Se prezintă cererea cu nr. 10.098/2017 a d-lui Grabe Vladimir privind concesionarea de 

teren. 

 Se ia act dacă vom avea parcele se vor concesiona prin licitație. 

D-nul consilier Adrian Casap – str. Mare- amplasare calmatoare trafic pe strada Mare 

din Moșnița Veche. 

D-nul primar Florin Bucur aduce la cunoștință că a întocmit raportul primarului pe anul 

2016  și îl   pune la  dispoziția consilierilor locali. 

D-na secretar Monika Szabo solicită întocmirea rapoartelor de specialitate din partea 

președinților comisiilor de specialitate. 

Primarul Florin Bucur anunță că s-au curățat zonele cu vegetație necontrolată, la 

Moșnița Veche s-a sistematizat groapa cu deșeuri de la capătul străzii Vicențiu Babeș, s-au 

pietruit multe străzi , se va angaja personal de I.T. vom posta pe site contractele. 

D-nul consilier Remus Petruse: s-au preluat multe drumuri, nu vom avea probleme cu 

Curtea de Conturi pentru că nu s-au semnat nici un proces verbal de recepție a construcției ? 

D-nul Proteasa Alexandru susține că s-au preluat suprafețe  se cheltuie niste bani pentru 

reparații. 

D-nul primar Florin Bucur: s-au făcut reparații în zone unde erau locuitori. Se pot face 

întrețineri pe drumuri care aparțin comunei. 

D-nul consilier Ioan Sorincău : Casa Rafa are peste 50 cereri de înscriere, propune  
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amenajarea unui centru de zi prin GAL. 

 

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului 

de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 416936 Moşniţa 

Nouă, nr. cad. 416936 în suprafaţă de 6.140 mp constând în teren intravilan neimprejmuit pentru 

drum, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Onofrei Modest 

și Onofrei Ana, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Se aprobă cu 10 voturi pentru 1 abținere- d-nul consilier Remus Petruse. 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind înscrierea 

dreptului de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 

401384 Moşniţa Nouă, nr. cad. 51726, în suprafaţă de 3.705 mp constând în teren intravilan 

pentru drum, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Crişan 

Gheorghe, Crişan Valeria, Simu Petrişor, Simu Claudia – Violeta, Dragotă Ilie și Dragotă 

Maria, in calitate de coproprietari in cote de 1/3 parti fiecare, inițiat de primarul Comunei 

Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Se aprobă cu 10 voturi pentru 1 abținere- d-nul consilier Remus Petruse. 

Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului 

de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 412169 Urseni, 

nr.cad. 412169, în suprafaţă de 2.705 mp, constând in teren intravilan pentru  drum, parcela 

LOT 18 in intravilanul extins, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă 

de către copropritarii  Hînciu Cornelia – Camelia asupra cotei de 1/17, Boboc Gheorghe si sotia 

Boboc Ileana asupra cotei de 1/17, Goldiş Ioan si sotia Goldiş Mariana –Bombonica asupra 

cotei de 1/17, Puti Ioan – Vasile asupra cotei de 1/17, Beleu Elena asupra cotei de 1/17 si Filip 

Roxana - Cristina asupra cotei de 2/17, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin 

Octavian Bucur.  

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Se aprobă cu 10 voturi pentru 1 abținere- d-nul consilier Remus Petruse. 

Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de 

proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 412169 Urseni, 

nr.cad. 412169, în cotă de 2/17, în suprafaţă de 2.705 mp, constând in teren intravilan pentru  

drum, parcela LOT 18 in intravilanul extins, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de 

proprietate  depusă de către Hriţcan Zaharie şi Hriţcan Maria Camelia, inițiat de primarul 

Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă 

Florin Octavian Bucur 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Se aprobă cu 10 voturi pentru 1 abținere- d-nul consilier Remus Petruse. 

Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului 

de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 409455 Moşniţa 

Nouă, nr. cad. Cc 618/8/b/49 în suprafaţă de 550 mp constând în teren intravilan drum pentru 

strada si C.F. nr. 409453 Moşniţa Nouă, nr. cad. Cc 618/8/b/48 în suprafaţă de 7.569 mp 

constând în teren intravilan categoria curti constructii – drum strada, în urma declaraţiei de  

renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către Miloş Mircia - Ioan și Miloş Lucreţia, inițiat 

de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Se aprobă cu 10 voturi pentru 1 abținere- d-nul consilier Remus Petruse. 
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Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului 

de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 418941, nr.cad. 

418941, parcela LOT 54 în suprafaţă de 2.262 mp, C.F. nr. 418939, nr.cad. 418939, parcela 

LOT 52 în suprafaţă de 7.764 mp si C.F. nr. 418940, nr.cad. 418940, parcela LOT 53 în 

suprafaţă de 1.267 mp constând in teren arabil in intravilan pentru  drumuri, inclusive trotuare 

si sptii verzi de aliniament, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă 

de către copropritarii  Petrea Constantin asupra cotei de 65/246, Petrea Alexandru Cristian 

asupra cotei de 109/246 si S.C. Eurotherm S.R.L. asupra cotei de 72/246, inițiat de primarul 

Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Se aprobă cu 10 voturi pentru 1 abținere- d-nul consilier Remus Petruse. 

Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului 

de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 412169 Urseni, 

nr.cad. 412169, în cotă de 1/17, în suprafaţă de 2.705 mp, constând in teren intravilan pentru  

drum, parcela LOT 18 in intravilanul extins, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de 

proprietate  depusă de către Rusu Valentin şi Rusu Simona, inițiat de primarul Comunei 

Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Se aprobă cu 10 voturi pentru 1 abținere- d-nul consilier Remus Petruse. 

Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului 

de proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 404703 Urseni, 

nr.cad. 404703, în suprafaţă de 3.458 mp, constând in teren curti constructii intravilan pentru  

drum si C.F. nr. 404702 Urseni, nr.cad. 404702, în suprafaţă de 286 mp, constând in teren curti 

constructii intravilan pentru  drum, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  

depusă de către Banu Ion – Aurelian si Banu Elisaveta inițiat de primarul Comunei Moșnița 

Nouă Florin Octavian Bucur.  

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Se aprobă cu 10 voturi pentru 1 abținere- d-nul consilier Remus Petruse. 

Se trece la punctul 4 suplimentare, proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de 

proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. 415658 Moşniţa Nouă, 

nr.cad.415658, LOT 7 in suprafaţă de 4.900 mp constând în teren neimprejmuit pentru zona 

circulatii, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusa de Sabo Liviu. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Se aprobă cu 10 voturi pentru 1 abținere- d-nul consilier Remus Petruse. 

Se trece la punctul 5 suplimentare, proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de 

proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 413131 Moşniţa 

Nouă, nr.cad. Cc170/15/1-2/17 în suprafaţă de 3.170 mp, constând în teren intravilan categoria 

de folosinta drum de acces - strada, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  

depusă de către  S.C. Constructions Valentina S.R.L., prin administrator Pizzuto Beniamino. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Se aprobă cu 10 voturi pentru 1 abținere- d-nul consilier Remus Petruse. 

Se trece la punctul 6 suplimentare, proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de 

proprietate al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. 419833 Moşniţa 

Nouă,nr.cad.Ds 195/1/3/24, in suprafaţă de 4.241 mp constând în teren intravilan categoria de 

folosinta drum, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusa de Crîşmariu 

Aspazia. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
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Se aprobă cu 10 voturi pentru 1 abținere- d-nul consilier Remus Petruse. 

Se trece la punctul 7 suplimentare, proiect de hotărâre privind înscrierea dreptului de proprietate 

al comunei Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. 401141 Moşniţa Nouă,nr.cad. 

401141, nr. Tarla 51566, nr. Parcela 19, compus din teren intravilanin în suprafaţă de 3.620 mp 

constând în teren intravilan categoria de folosinta drum de acces - strada, în urma declaraţiei de  

renunţare la dreptul de proprietate  depusă de Glaţchi Anton-Ionut si Glaţchi Oana-Carina. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Se aprobă cu 10 voturi pentru 1 abținere- d-nul consilier Remus Petruse. 

 

 

      PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,                                                      ÎNTOCMIT, 

              Adriana NISTOR 
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