
Raportul Primarului Privind Starea Economică,  

Socială Și De Mediu A Comunei Moșnița Nouă 

În perioada iunie- decembrie 2016 

                

 

   În conformitate cu prevederile art. 63. alin 3 lit. a din Legea nr.215 din  2001 privind 

administrația publica locală, republicată, vă prezint Raportul cu privire la starea economică, 

socială și de mediu a comunei Moșnița Nouă, raport ce pune la dispoziția dumneavoastră si a 

cetățenilor date concrete despre activitatea desfășurată de executivul primăriei, modul cum au 

fost cheltuiți banii publici, duse la îndeplinire obiectivele propuse în anul anterior și rezolvate 

problemele comunității. 

   Acest raport anual cumulează rapoartele de activitate în perioada 30 iunie-31decembrie 

2016  ale compartimentelor funcționale ale aparatului de specialitate al primarului, evidențiind 

cu precădere obiectivele de activitate specifică, modul de atingere a acestor obiective, 

respectiv ducerea la îndeplinire a hotărârilor consiliului local si a dispozițiilor emise de primar. 

    În anul 2016, s-au înregistrat în registrul de corespondență documente, din care cu 

preponderenta au fost cereri pentru eliberare adeverințe după registrul agricol, de urbanism 

evidența muncii, anchete sociale, certificate fiscale, certificate de producător și altele. S-a 

urmărit modul de soluționare al petițiilor și răspunsul dat în termenul legal precum și 

expedierea în timp util a corespondenței. 

   De asemeni, primarul, viceprimarul și ceilalți funcționari ai primăriei, au urmărit 

rezolvarea problemelor cetățenilor în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, au 

acordat atenția cuvenită soluționării cererilor și sesizărilor cetățenilor. A fost o colaborare 

bună cu instituțiile publice locale și județene si cu întreprinzătorii de pe raza comunei.  

 

   Aparatul de specialitate al Primarului Comunei Moșnița Nouă este alcătuit din 

funcționari publici si personal contractual, conform organigramei aprobate de consiliul local. 

Voi prezenta in continuare activitatea fiecărui birou si compartiment în parte, după cum 

urmează: 

   Prin grija secretarului comunei, s-a asigurat procedura de convocare a consiliului local, 

în ședințe ordinare, extraordinare, de îndată și s-au întocmit materialele de ședință. 

 Procesele verbale au fost întocmite de către secretarul comunei semnate de președintele 

de ședință, documentele dezbătute în ședințe au fost depuse în dosare speciale numerotate, 

semnate si sigilate. Hotărârile adoptate de consiliul local, precum si dispozițiile emise de 

primarul comunei, au fost înregistrate în registre speciale si înaintate Instituției Prefectului 

Județului Timiș pentru exercitarea controlului de legalitate, precum si instituțiilor, birourilor, 

compartimentelor si persoanelor abilitate cu ducerea la îndeplinire, s-au afișat pe site-ul 

Primăriei Moșnița Nouă. 

În perioada iunie-decembrie 2016 Consiliul Local Moșnița Nouă s-a întrunit în 

unsprezece ședințe și a adoptat un număr de 158 hotărâri. 

În calitate de primar am  emis 123 de dispoziții. 

 



 

 

SITUAȚIA LITIGIILOR  AFLATE PE ROLUL INSTANȚELOR JUDECĂTOREȘTI 

ȘI FAZA PROCESUALĂ A LITIGIILOR  ÎN CARE COMUNA  SAU CONSILIUL 

LOCAL  MOȘNIȚA NOUĂ AU CALITATEA DE PÂRÂT 

DOSAR NR.173/30/2016 obiect anulare act administrativ, reclamant Petre Claudia 

Otilia, apel respins, 

DOSAR NR.1005/30/2016 obiect obligare emitere act administrativ, reclamant Deneș 

Iuliana, respingere acțiune în primă instanță și recurs, 

DOSAR NR.9124/325/2016 obiect rectificare carte funciară, reclamant Tămaș Teodor 

și Tămaș Mariana, termen 19.05.2017, 

DOSAR NR.13980/325/2015, obiect constatare nulitate act juridic, apel formulat de 

către Filip Florian, Filip Viorica, apel respins, 

DOSAR NR.6655/325/2016, obiect rectificare carte funciară, reclamanți  Vîrlan 

Lucica, Vîrlan Ciprian, Andreici Luminița, termen 30.05.2017, 

DOSAR NR.23428/325/2016, obiect rectificare carte funciară, reclamant Marincaș 

Vasile, s-a admis acțiunea, prin rectificarea suprafeței de teren nu s-a adus atingere proprietății 

comunei Moșnița Nouă, 

DOSAR NR. 6658/325/2016, obiect rectificare carte funciară, reclamant Secoșan 

Viorica, Secoșan  Nicolae, s-a admis acțiunea, 

DOSAR NR.6599/325/2016, obiect rectificare carte funciară, reclamant Lego Monica, 

s-a admis acțiunea, prin rectificarea suprafeței de teren nu s-a adus atingere proprietății comunei 

Moșnița Nouă, 

DOSAR NR.3744/30/2016, obiect obligația de a face, reclamant Dabu Ion Costel, s-a 

respins acțiunea, 

DOSAR NR.2907/30/2016, obiect drepturi bănești, reclamant Sindicatul P.P. 

NEVEANU, s-a admis acțiunea, 

DOSAR NR.6986/30/2015, obiect Legea 10/2001, reclamant Spengler Huanita, 

Constantinescu Alexandru, termen 11.09.2017, 

DOSAR NR. 7210/30/2014, obiect anulare act administrativ, reclamant Dascălu Iulian, 

Dascălu Maria Cornelia, termen 18.05.2017, 

DOSAR NR. 28418/325/2015, obiect uzucapiune ,reclamant  Petrușan  Rachila, s-a 

respins acțiunea și în primă instanță și în apel. 

DOSAR NR. 25232/325/2014, obiect rectificare carte funciară, reclamant Toma Ioan, 

acțiune admisă cu respectarea condițiilor din întâmpinare, 

DOSAR NR. 29002/325/2015, obiect fond funciar, reclamant Spengler  Huanita, 

Constantinescu Alexandru, acțiune respinsă, 



DOSAR NR.7757/325/2016, obiect uzucapiune,  reclamant Șutac Maria, depusă 

întâmpinare, termen în data 20.06.2017. 

DOSAR NR. 24052/325/2016, obiect modificare C.F, reclamant Zaharia Mihai și 

Lăcrimioara, acțiune respinsă. 

DOSAR NR.28041/325/2016, obiect rectificare carte funciară, reclamant Lazea Ioan, 

18.05.2017. 

  DOSAR NR.173/30/2016 obiect anulare act administrativ, reclamant Petre Claudia 

Otilia apel respins, 

DOSAR NR.1005/30/2016 obiect obligare emitere act administrativ, reclamant Deneș 

Iuliana, respingere acțiune în primă instanță și recurs, 

DOSAR NR.9124/325/2016 obiect rectificare carte funciară, reclamant Tămaș Teodor 

și Tămaș Mariana, termen 19.05.2017, 

DOSAR NR.13980/325/2015, obiect constatare nulitate act juridic, apel formulat de 

către Filip Florian, Filip Viorica, apel respins, 

DOSAR NR.6655/325/2016, obiect rectificare carte funciară ,reclamanți Vîrlan Lucica, 

Vîrlan Ciprian,  Andreici Luminița, termen 30.05.2017, 

DOSAR NR.23428/325/2016, obiect rectificare carte funciară, reclamant Marincaș 

Vasile, s-a admis acțiunea, prin rectificarea suprafeței de teren nu s-a adus atingere proprietății 

comunei Moșnița Nouă, 

DOSAR NR. 6658/325/2016, obiect rectificare carte funciară, reclamant Secoșan 

Viorica, Secoșan Nicolae, s-a admis acțiunea, 

DOSAR NR.6599/325/2016, obiect rectificare carte funciară, reclamant Lego Monica, 

s-a admis acțiunea, prin rectificarea suprafeței de teren nu s-a adus atingere proprietății comunei 

Moșnița Nouă, 

DOSAR NR.3744/30/2016, obiect obligația de a face, reclamant Dabu Ion Costel, s-a 

respins acțiunea, 

DOSAR NR.2907/30/2016, obiect drepturi bănești, reclamant Sindicatul P.P. 

NEVEANU, s-a admis acțiunea, 

DOSAR NR.6986/30/2015, obiect Legea 10/2001, reclamant Spengler Huanita, 

Constantinescu Alexandru, termen 11.09.2017, 

DOSAR NR. 7210/30/2014, obiect anulare act administrativ, reclamant Dascălu Iulian, 

Dascălu Maria Cornelia, termen 18.05.2017, 

DOSAR NR. 28418/325/2015, obiect uzucapiune, reclamant Petrușan Rachila, s-a 

respins acțiunea și în primă instanță și în apel. 

DOSAR NR. 25232/325/2014, obiect rectificare carte funciară, reclamant Toma Ioan, 

acțiune admisă cu respectarea condițiilor din întâmpinare, 



DOSAR NR. 29002/325/2015, obiect fond funciar, reclamant Spengler Huanita, 

Constantinescu Alexandru, acțiune respinsă, 

DOSAR NR.7757/325/2016, obiect uzucapiune,reclamant Șutac Maria, depusă 

întâmpinare, termen în data 20.06.2017. 

DOSAR NR. 24052/325/2016, obiect modificare C.F, reclamant Zaharia Mihai și 

Lăcrimioara, acțiune respinsă. 

DOSAR NR.28041/325/2016, obiect rectificare carte funciară, reclamant Lazea Ioan, 

18.05.2017. 

 

Modalitatea ducerii la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local al comunei Moșnița 

Nouă 

Data 
Nr. 

HCL 
Conținut Anexă Stare 

22.06. 

2016 

1 Privind alegerea comisiei de validare  

Caracter 

Permanent 

2 Privind validarea alegerii consilierilor locali  

3 Privind declararea constituirii Consiliului Local Moșnița Nouă  

4 Privind alegerea președintelui de ședință  

5 Privind alegerea viceprimarului comunei Moșnița Nouă  

30.06. 

2016 

6 

Privind aprobarea Regulamentului Cadru de Organizare și 

Funcționare al Consiliului Local al comunei Moșnița Nouă 

Anexa 1 

Anexa 2 

Anexa 3 

Anexa 4 

Anexa 5 

Anexa 6 

Anexa 7 

7 

Privind Constituirea comisiilor de specialitate pe domenii de 

activitate în cadrul Consiliului 
 

8 

Privind desemnarea consilierilor locali care vor face parte din 

comisia de selecție oferte lucrări de construcții și reparații și din 

comisia de recepție lucrări de construcții și reparații 

 

9 

Privind constituirea Comisiei de casare a obiectelor de inventar, 

a obiectelor de inventar de natura mijloacelor fixe și a mijloacelor 

fixe 

 

10 

Privind Constituirea Comisiei de analiză a dosarelor în vederea 

atribuirii în folosință gratuită a terenurilor pentru construirea unei 

locuințe proprietate personală, în baza Legii 15/2003 

 

http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_1-22.06.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_2-22.06.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_3-22.06.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_4-22.06.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_5-22.06.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_6-30.06.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/Anexa_1_HCL_6-30.06.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/Anexa_2_HCL_6-30.06.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/Anexa_3_HCL_6-30.06.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/Anexa_4_HCL_6-30.06.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/Anexa_5_HCL_6-30.06.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/Anexa_6_HCL_6-30.06.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/Anexa_7_HCL-30.06.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_7-30.06.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_8-30.06.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_9-30.06.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_10-30.06.2016.pdf


11 

Privind desemnarea reprezentaților Consiliului Local Moșnița 

Nouă în consilii de administrație (A.G.A.) 
 

12 

Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Moșnița 

Nouă în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Apă-Canal Timiș. 

 

13 

Privind desemnarea reprezentatului Consiliului Local Moșnița 

Nouă, în cadrul Asociației „Grupul de Acțiune Locală Timișul de 

Centru” 

 

14 

Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Moșnița 

Nouă, în cadrul „Asociației pentru Promovarea și Dezvoltarea 

Turismului Timiș - APDT Timiș” 

 

15 

Privind desemnarea reprezentantului Comunei Moșnița Nouă în 

cadrul „Asociației Comunelor din România” 
 

16 

Privind desemnarea reprezentantului Comunei Moșnița Nouă în 

cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ˝Polul de 

Creștere Timișoara”. 

 

17 

Privind desemnarea Consiliului Local al Comunei Moșnița Nouă, 

în cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Pădurea 

Bistra” 

 

18 

Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 

Comunei Moșnița Nouă, în cadrul Societății Metropolitane de 

Transport Timișoara 

 

19 

Privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Moșnița 

Nouă în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Deșeuri Timiș 

 

20 

Privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă pe 

anul 2016 
 Îndeplinită 

21 

Privind constituirea comisiei de licitație pentru concesionarea, 

vânzarea prin licitație publică sau prin negociere directă a 

terenurilor aflate în proprietatea privată a comunei Moșnița Nouă 

sau concesionarea de bunuri aflate în proprietatea publică a 

comunei  

 Caracter 

Permanent 

30.06. 

2016 

Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă din data 

de 30.06.2016 

27.07. 

2016 

22 

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public 

al comunei Moșnița Nouă a străzilor rezultate în urma dezlipirii 

P.U.Z.-ului nr. UMZ 213/2010, aprobat prin HCL nr. 

33/12.04.2011. 

 

Îndeplinită 
23 

Privind aprobarea atribuirii de denumiri de străzi în localitățile 

Moșnița Veche, Urseni și Moșnița Nouă, comuna Moșnița Nouă. 
 

24 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 

Nouă asupra „Rețelei de iluminat public executată în baza 

proiectului cu nr. 117/2008, în localitatea Moșnița Veche - Anca 

Vlad - PT1”, cu o lungime totală de 2306 ml, în valoare de 

61.440,46, lei, fără t v a. 

 

http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_11-30.06.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_12-30.06.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_13-30.06.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_14-30.06.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_15-30.06.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_16-30.06.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_17-30.06.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_18-30.06.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_19-30.06.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_20-30.06.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_21-30.06.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/PV_Sedinte/Bucur/PV-30.06.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_22-7.07.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_23-27.07.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_24-27.07.2016.pdf


25 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 

Nouă asupra „Rețelei de iluminat public Moșnița Nouă, Cartierul 

Basmelor, str. Sânziana”, executată în baza proiectului nr. 

L1/2016, cu o lungime totală de 550 ml, în valoare de 13.690, 80. 

 

26 

Privind modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local 

Moșnița Nouă cu nr. 137/05.08.2009 privind instituirea taxei 

pentru oficiere căsătorii în zile nelucrătoare. 

 Caracter 

Permanent 

27 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în 

CF nr. 413857 Moșnița Nouă, nr. cad. 413857 cu suprafața de 

590 mp, în vederea vânzării către d-na Olimpia Cristina Carp, în 

calitate de proprietar al construcțiilor. 

 

Îndeplinită 

28 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în 

CF nr. 411612 Moșnița Nouă, nr. cad. 411612 cu suprafața de 

504 mp, în vederea vânzării către d-nul Andrei Cătălin Vîlceanu, 

în calitate de proprietar al construcțiilor. 

 

29 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în 

CF nr. 413794 Moșnița Nouă, nr. cad. 413794, cu suprafața de 

476 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în 

favoarea d-nei Antonela Georgeta Pîrvulescu, în calitate de 

proprietară a construcției. 

 

30 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului înscris în CF 

nr. 405500 Moșnița Nouă, nr. cad. 405500, cu suprafața de 450 

mp, în vederea vânzării către d-nul Florin Jianu, în calitate de 

proprietar al construcțiilor. 

 

31 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului înscris în CF 

nr. 405525 Moșnița Nouă, nr. cad. 405525, cu suprafața de 450 

mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea 

d-nei Mariana Mogosanu , în calitate de proprietară a 

construcțiilor. 

 

32 

Privind radierea pozițiilor din „Inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al comunei Moșnița Nouă”, însușit prin HCL 

al comunei  Moșnița Nouă nr. 34/19.10.1999, modificată prin 

HCL nr. 16/20.06.2002, nr. 130/30.09.2010, nr. 60/27.05.2011, 

59/29.02.2016, aprobat prin HG NR. 1097/2011 pentru 

modificarea și completarea unor anexe la HG nr. 977/2002 

privind atestarea domeniului public al județului Timiș, precum și 

al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Timiș. 

 

33 

Privind aprobarea Studiului de fezabilitate pentru investiția 

„Extindere canalizare menajeră în localitatea Urseni, comuna 

Moșnița Nouă”. 

 

34 

Privind implementarea proiectului „Extindere canalizare 

menajeră în localitatea Urseni, comuna Moșnița Nouă”. 
Anexa 1 

35 

Privind finalizarea contractului de finanțare pentru Proiectul nr. 

V/80/3/3.4/675/28.04.2014 Cod SMIS54028 INTITULAT 

„Extindere Școală Moșnița Veche” și aprobarea cheltuielilor 

necesare finalizării acestuia. 

 

http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_25-27.07.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_26-27.07.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_27-27.07.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_28-27.07.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_29-27.07.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_30-27.07.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_31-27.07.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_32-27.07.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_33-27.07.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_34-27.07.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/Anexa_1_HCL_34-27.07.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_35-27.07.2016.pdf


36 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în 

CF nr. 405450 Moșnița Nouă, nr. cad. 405450, cu suprafața de 

450 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în 

favoarea d-nei Dorina Otescu, în calitate de proprietară a 

construcțiilor. 

 

 Proces verbal întocmit în urma ședinței ordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă din data 

de 27.07.2016 

30.08. 

2016 

37 

Privind aprobarea atribuirii de denumiri străzi în localitatea 

Moșnița Nouă, comuna Moșnița Nouă. 
 

Îndeplinită 

38 

Privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe 

anul 2016 
 

39 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în 

C.F. nr. 413737 Moșnița Nouă, nr. cad. 413737 cu suprafața de 

460 mp, în vederea vânzării către d-na  Rîcu  Livia Mariana (fostă 

Merțe), în calitate de proprietară a construcțiilor 

 

40 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în 

C. F. nr. 405451 Moșnița Nouă, nr. cad. 405451 cu suprafața de 

450 mp, în vederea vânzării către d-na Culmeți Victoria, în 

calitate de proprietară a construcțiilor. 

 

41 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în 

C.F. nr. 405522 Moșnița Nouă, nr. cad. 405522 cu suprafața de 

450 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în 

favoarea d-nului  Mornăilă Cornel, în calitate de proprietar al 

construcțiilor. 

 

42 

Privind aprobarea reabilitării și modernizării sistemului de 

iluminat public pentru localitatea Albina, comuna Moșnița Nouă. 
 

43 

Privind alocarea sumei de 5.000 lei, din bugetul local, Asociației 

din Moșnița pentru Inițiative Comunitare, în vederea publicării și 

lansării broșurii „Salvarea patrimoniului arheologic din zona 

Moșnița Nouă”. 

 

 Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă din data 

de 30.08.2016 

15.09. 

2016 

44 

Privind aprobarea depunerii proiectului „Integrare prin măsuri 

integrate și participare”, în cadrul Programul Operațional Capital 

Uman 2014-2020, Axa prioritară 40 Prioritatea de investiție 9.ii, 

apel de proiecte 101971, în parteneriat cu Institutul Intercultural 

Timiș oara - Lider Parteneriat, Școala Gimnazială Comuna 

Moșnița Nouă, Primăria Orașului Buziaș și Liceul Teoretic 

Buziaș. 

 

Îndeplinită 

45 

privind constituirea Asociației de dezvoltare intercomunitară 

ZUROBARA a județului Timiș. 
 

 Proces verbal încheiat în urma ședinței  de îndată a Consiliului Local Moșnița Nouă din data 

de 15.09.2016 

28.09. 

2016 
46 

Privind validarea mandatului de consilier local al d-nului Mircea 

Vasile Belințan. 
 Caracter 

Permanent 

http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_36-27.07.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/PV_Sedinte/Bucur/Pv_27.07.2017_23-09-2016-125659.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/HCL_37-30.08.2016_23-09-2016-102630.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/HCL_38-30.08.2016_23-09-2016-102555.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/HCL_39-30.08.2016_23-09-2016-102500.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/HCL_40-30.8.2016_23-09-2016-102423.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/HCL_41-30.04.2016_23-09-2016-102327.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/HCL_42-30.08.2016_23-09-2016-102245.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/HCL_43-30.08.2016_23-09-2016-102204.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/PV_Sedinte/Bucur/PV_sedinta_30.08.2016_23-09-2016-102111.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/HCL_44-15.09.2016_23-09-2016-102010.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/HCL_45-15.09.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/PV_Sedinte/Bucur/pv_15.09.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_46-28.09.2016.pdf


47 

Privind aprobarea trecerii din domeniul public al comunei 

Moșnița Nouă a terenurilor afectate de coridorul de expropriere, 

înscrise în C.F. nr. 413380, nr. cad. 413380. DE 630, DE 1576, 

DE 98/17 în domeniul public al Județului Timiș, în vederea 

realizării lucrării de utilitate publică de interes județean „ 

Lărgirea la 4 benzi de circulație a DJ 592 Timișoara - Moșnița 

Nouă”. 

 

Îndeplinită 

48 

privind reluarea activității Societății Comerciale  Moșnițeana   

S.R.L., începând cu data de 01 octombrie 2016, completarea 

obiectului secundar de activitate al societății cu activitățile 

enumerate, majorare a capitalului social cu suma de 14.800 lei și 

numirea administratorului societății. 

 

49 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins  în 

CF nr. 405763 Moșnița Nouă, nr. cad. 405763 cu suprafața a de 

631 mp, în vederea vânzării către d-nul Simonis Alfred Robert, 

în calitate de proprietar al construcțiilor. 

 

50 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în 

C.F. nr. 405483 Moșnița Nouă nr. cad. 405483 cu suprafața de 

450 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în 

favoarea d-nei Aurora  Bugaru , în calitate de proprietară a 

construcțiilor. 

 

51 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în 

C.F. nr. 405515 Moșnița Nouă, nr. cad. 405515 cu suprafața de 

450 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în 

favoarea d-nului Cristian Gheorghe Strian, în calitate  de 

proprietar al construcțiilor. 

 

52 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în 

C.F. NR. 405542 Moșnița Nouă, nr. cad. 405542 cu suprafața de 

450 mp, în vederea vânzării către d-nul Moldovan Daniel Lucian, 

în calitate de proprietar al construcțiilor. 

 

53 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în 

C.F. nr. 413821, Moșnița Nouă, nr. cad. 413821 cu suprafața de 

510 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în 

favoarea d-nului Tiberiu Sebastian Varga, în calitate de 

proprietar al construcțiilor. 

 

54 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în 

C.F. nr. 413825 Moșnița Nouă, nr. cad. 413825 cu suprafața 

de  615 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în 

favoarea d-nului Lucian Bidian în calitate de proprietar al 

construcțiilor. 

 

55 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în 

C.F. nr. 405463 Moșnița Nouă, nr. cad. 405463 cu suprafața de 

450 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în 

favoarea d-nului Pîrţoc  Mircea Eugen, în calitate de proprietar al 

construcțiilor. 

 

56 

Privind aprobarea schimbării destinației arhivei stabilită conform 

H.C.L. 63/22.03.2016 în construcția în curs de finalizare din 
 

http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_47-28.09.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_48-28.09.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_49-28.09.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_50-28.09.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_51-28.09.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_52-28.09.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_53-28.09.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_54-28.09.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_55-28.09.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_56-28.09.2016.pdf


curtea Primăriei Moșnița Nouă, în birouri, conform schiței 

anexate. 

57 

Privind promovarea investiției „ Construire sediu Așezământ 

Cultural în localitatea Moșnița Nouă, comuna Moșnița Nouă„ 

prin Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - 

Compania Națională de Investiții. 

 

58 

Privind validarea Dispoziției primarului comunei cu nr. 

51/19.09.2016 privind rectificarea bugetului local al comunei 

Moșnița Nouă, pe anul 2016. 

 

 Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă din data 

de 28.09.2016. 

12.10. 

2016 

59 

Privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe 

anul 2016. 
 

Îndeplinită 

60 

Privind aprobarea transferării de sume din fondul de rulment în 

secțiunea de dezvoltare. 
 

61 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 

Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 406095 Moșnița 

Nouă, nr. cad. CC 107/6/1/2, 107/6/1/3, 107/6/2/1, 107/6/2/2/31 

cu suprafața de 8259 mp, constând în teren arabil intravilan extins 

pentru drum, în urma declarației de renunțare la dreptul de 

proprietate depusă de către S.C. Constructim S.A. prin 

administrator Lucian Eugen Perescu. 

 

62 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 

Nouă asupra cotei de 8/16 din imobilul cuprins în C.F. nr. 409814 

Moșnița Nouă nr. cad. 409814 în suprafață de 4.183 mp, constând 

în teren arabil intravilan extins pentru drum, în urma declarației 

de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Miculescu 

Cristian și Miculescu Andra și asupra cotei de 1/16, în suprafață 

de 4.183 mp, din aceeași carte funciară, în urma declarației de 

renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Niculescu 

Șerban Constantin. 

 

63 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 

Nouă asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 406877 Moșnița 

Nouă, nr. cad. 54125 (nr. vechi cc 127/1/8/2) în suprafață de 

9.124 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, 

în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă 

de către Surdu Doinița  Floară. 

 

64 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 

Nouă, asupra imobilului înscris în C.F. nr. 415711 Moșnița Nouă, 

nr. cad. 415711, în suprafață de 83 mp, C.F. 415706 Moșnița 

Nouă, C.F. 415706 Moșnița  Nouă 415706, în suprafață de 268 

mp, C.F. 415702 Moșnița Nouă, nr. cad. 415702, în suprafață de 

269 mp, C. F. nr. 415687 Moșnița Nouă, nr. cad. 415687, în 

suprafață de 134 mp, tarla A 127/2/1, constând în teren arabil 

intravilan extins pentru drum, în urma declarației de renunțare la 

dreptul de proprietate depusă de către Nicorici Beniamin. 

 

http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_57-28.09.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_58-28.09.2016.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/pv_2809_14-11-2016-140045.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_59-28.09.2016.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_60-12.10.2016.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_61-12.10.2016.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_62-12.10.2016.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_63-12.10.2016.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_64-12.10.2016.pdf


65 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 

Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 416696 Moșnița 

Nouă, nr. cad. 416696, în suprafață de 5.568 mp, constând în 

teren arabil intravilan extins pentru drum , în urma declarației de 

renunț are la dreptul de proprietate depusă de către Rotărescu 

Agneta Ecaterina și S.C. Gauss S.R.L., prin administrator Stoian 

Mircea. 

 

66 

Privind înregistrarea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 

Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 415473 Moșnița 

Nouă, nr. cad. 415473, în suprafață de 1.564 mp, constând în 

teren arabil intravilan extins pentru drum, în urma declarației de 

renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Filip Cosmin 

Dacian.  

 

67 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 

Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 407944 Moșnița 

Nouă, nr. cad. 50064, în suprafaţă de 3.867 mp, şi C.F. 407899, 

nr. cad. 407899, nr. cad. 50044 în suprafaţă de 3.553 mp, 

constând în teren arabil intravilan extins pt. drum, în urma 

declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către 

Nanu Mariana şi Vlad Anca. 

 

68 

Privind înscrierea drteptului de proprietate al Comunei Moşniţa 

Nouă, asupra imobilului înscris în C.F. nr. 416346 Moşniţa Nouă, 

nr. cad. 416346, în suprafaţă de 5.246 mp, constând în teren arabil 

intravilan extins pt. drum, în urma declaraţiei de renunţare la 

dreptul de proprietate depusă de către Rotărescu Agneta 

Ecaterina. 

 

69 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al Comunei Mo,niţa 

Nouă, asupra imobilului înscris în C.F. nr. 408037 Moşniţa Nouă, 

nr. acd. 408037 în suprafaţă de 7.028 mp, constând în teren arabil 

intravilan extins pentru drum, în urma declaraţiei de renunţare la 

dreptul de proprietate depusă de către Coproprietarii Zăvoian 

Constantin, Zăvoian Maria, Dumea Teodor, Dumea Eva, 

Hudema Cristian Petru. 

 

70 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al Comunei Moşniţa 

Nouă, asupra imobilului înscris în C.F. nr. 400855 Moşniţa Nouă, 

nr. cad. 51385 în suprafaţă de 3.479 mp, şi asupra imobilului în 

suprafaţă de 3.479 mp, din aceeaşi carte funciară, constând ăn 

teren arabil intravilan extins pt. drum, în urma declaraţiei de 

renunţare la dreptul de proprietate depusă de către proprietarii 

Ştefănescu Radu şi Novacovici Florin. 

 

71 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa 

Nouă, asupra  imobilului cuprins în C.F. nr. 418397 Moşniţa 

Nouă, nr. cad. 418397 în suprafaţă de 7.099 mp, constând în teren 

arabil intravilan extins pt. drum, în urma declaraţiei de renunţare 

la dreptrul de proprietate depusă de către coproprietarii Mărghitaş 

Alexandru Dumitru, Avram Rodica Lucia, Răban Aristide Iulian, 

Crişmar Silvia, Mărghitaş Dorina Elena, Crişmar Vasile Lucian, 

Markus Aurora, Andrei Adrian. 

 

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_65-12.10.2016.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_66-12.10.2016.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_67-12.10.2016.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_68-12.10.2016.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_69-12.10.2016.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_70-12.10.2016.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_71-12.10.2016.pdf


72 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa 

Nouă, asupra imobilului cuprin în C.F. nr. 405975 Moşniţa Nouă, 

nr. cad. 51572, în suprafaţă de 271 mp, C.F. nr. 416320, nr. cad. 

416320, în suprafaţă de 177 mp, C.F. 406442, nr. cad. 51583 în 

suprafaţă de 374 mp, C. F. 416309, NR. CAD. 416309, în 

suprafaţă de 177 mp, constând în teren arabil intravilan extins pt. 

drum, în urma declaraţiilor de renunţare ş adreptul de proprietate 

depuse de către Mateş Ioan, Matiş Laura, Marton Laura Mirela, 

Marton Ionuţ Petru, Nicoară Cristian, Băiaş Beniamin, Urs 

Bogdan Miron, Urs Dalina Silvana, Hurdugagiu Mihai Ovidiu, 

Hurduragiu Carmen Raluca. 

 

73 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa 

Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 419253 Moşniţa 

Nouă, nr. cad. 419253, în suprafaţă de 4.526 mp, constând ăn 

teren arabil intravila extins pt. drum, în urma declaraţiei de 

renunţare la dreptul de proprietate depusă de către coproprietarii 

Mucenicu Dumitru şi Mucenicu Rodica. 

 

74 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa 

Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 409784 Moşniţa 

Nouă, nr. cad. 409784, în suprafaţă de 934 mp, constând în teren 

arabil intravilan extins pt. drum, în urma declaraţiei de renunţare 

la dreptul de proprietate depusă de către coproprietarii Mateiu 

Floria şi Mateiu Florin Ion. 

 

75 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa 

Nouă asupra imobilului cuprins în C.F nr. 409863 Moşniţa Nouă, 

nr. cad. 409893, în suprafaţă de 8.412 mp, constând în teren arabil 

intravilan extins pt. drum, în urma declaraşiei de renunţare la 

dreptul de proprietate depusă de către S.C. Filmar Garden 

S.R.L  prin împuternicit Ridani Mario. 

 

 Proces verbal încheiat în urma sedinţei extraordinare a Consiliului Local Moşniţa Nouă din 

data de 12.10.2016. 

26.10. 

2016 

76 

Privind aprobarea modificării H.C.L. cu nr. 152/28.10.2015 

pentru completarea și modificarea inventarului bunurilor care 

aparțin domeniului public al comunei Moșnița Nouă. 

 

Îndeplinită 

77 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 

Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 413417 Moșnița 

Nouă, nr. cad. Cc57/21/51 în suprafață de 8.591 mp, constând în 

teren arabil intravilan extins pentru drum, în urma declarației de 

renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Don Ioan. 

 

78 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 

Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 406163 Moșnița 

Nouă, nr. cad. 406163, în suprafață de 5.533 mp, constând în 

teren arabil intravilan extins pentru drum, în urma declarației de 

renunțare la dreptul de proprietate depusă de către S.C. Filmar 

Garden S.R.L. și S.C. Azmut S.R.L., prin împuternicit Ridani 

Mario. 

 

79 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 

Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 420269 Moșnița 
 

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_72-12.10.2016.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_73-12.10.2016.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_74-12.10.2016.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/HCL_75-12.10.2016.pdf
http://www.mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/PV_Sedinte/Bucur/PV_12.10.2016_25-10-2016-132613.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/26_10_2016/76_14-11-2016-135315.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/26_10_2016/77_14-11-2016-135338.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/26_10_2016/78_14-11-2016-135358.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/26_10_2016/79_14-11-2016-135433.pdf


Nouă, nr. cad. 420269, în suprafață de 2.229 mp, și C.F. nr. 

420356 Moșnița Nouă, nr. cad. 420356, în suprafață de 3.671 mp, 

constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, în urma 

declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către 

S.C. Filmar Garden S.R.L., prin împuternicit Ridani Mario. 

80 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in 

C.F. nr. 405825 Moșnița Nouă, nr. cad. 405825 cu suprafața de 

673 mp, în vederea vânzării către d-nul Vigaru Marin, în calitate 

de proprietar al construcțiilor. 

 

81 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in 

C.F. nr. 405549 Moșnița Nouă, nr. cad. 405549 cu suprafața de 

620 mp, în vederea vânzării către d-nul Murășan Ilie Elisei, în 

calitate de proprietar al construcțiilor. 

 

82 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in 

C.F. nr. 405465 Moșnița Nouă, nr. cad. 405465 cu suprafața de 

450 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în 

favoarea lui Rădulescu Mircea Florian, în calitate de proprietar al 

construcțiilor. 

 

83 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in 

C.F. nr. 405457 Moșnița Nouă, nr. cad. 405457 cu suprafața de 

450 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în 

favoarea lui Roșca Petru Eugen, în calitate de proprietar al 

construcțiilor. 

 

84 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in 

C.F. nr. 413755 Moșnița Nouă, nr. cad. 413755 cu suprafața de 

512 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în 

favoarea lui Domășneanu Călina, în calitate de proprietară a 

construcțiilor. 

 

85 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in 

C.F. nr. 401925 Moșnița Nouă, nr. topografic 591/2/2-603/2/2, 

582/1/1/3/2/2, 583/2/2/21 cu suprafața de 1001 mp, în vederea 

vânzării către d-na Pantea Ramona Eugenia, în calitate de 

proprietară a construcțiilor. 

 

86 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins in 

C.F. nr. 417043 Moșnița Nouă, nr. cad. 417043 cu suprafața de 

501 mp, în vederea vânzării către d-na Fulop Adela Mihaela, în 

calitate de proprietară a construcțiilor. 

 

Nu s-a 

prezentat 

la 

negociere 

87 

Privind suspendarea încasării taxei de urgență pentru eliberarea 

certificatelor de urbanism stabilită prin art. 484, pct.3 din anexa 

la H.C.L. cu nr. 162/2015, și prin art. 484, pct.3 din anexa la 

H.C.L. cu nr. 96/2016, până la data de 29.11.2016. 

 Îndeplinită 

88 

Pentru aprobarea modificării și completării art.2 din Anexa nr.1 

la H.C.L. cu nr. 61/31.10.2008 privind aprobarea Planului de 

măsuri pentru asigurarea participării instituțiilor publice, 

agenților economici și a cetățenilor comunei Moșnița Nouă la 

realizarea acțiunilor de înfăptuire și păstrare a ordinii și curățeniei 

 Caracter 

Permanent 

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/26_10_2016/80_14-11-2016-135501.pdf
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pe teritoriul comunei și la efectuarea la timp a activităților edilitar 

- gospodărești. 

89 

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - ”Zonă rezidențială 

cu funcțiuni complementare, dotări și servicii publice”, parcela A 

584/7, Comuna Moșnița Nouă, Județul Timiș, având ca 

beneficiari pe S.C. FILMAR GARDEN S.R.L. 

 

90 

Privind aprobarea dezmembrării terenului intravilan înscris în 

C.F. nr. 405094 Moșnița Nouă, nr. cad. 405094 cu destinația de 

sală de sport cu nivel de practică sportivă competițională, situat 

în localitatea Moșnița Nouă, în două loturi de 8.676 mp, respectiv 

68 mp în conformitate cu documentația anexată. 

 

Îndeplinită 

91 

Privind aprobarea diminuării suprafeței imobilului înscris în C.F. 

417034 Moșnița Nouă, nr. top. 564/6/a cu suprafața actuală de 

1.553 mp, rezultând o suprafață de 781 mp, diminuarea suprafeței 

imobilului înscris în C.F. nr. 1292 Moșnița Nouă, nr. top. 

564/1/1/1/1/1/a/1 cu suprafața actuală de 235.485 mp, rezultând 

o suprafață de 235.135 mp, proprietar Comuna Moșnița Nouă și 

înscrierea diferenței de 350 mp într-o carte funciară nouă a 

terenului identificat prin Lot 1 (identic cu nr. top. 

564/1/1/1/1/1/a/1/2 proprietar Comuna Moșnița Nouă, în 

conformitate cu documentația anexată. 

 

92 

Privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de 

soluționare a contestațiilor, în vederea organizării concursului 

pentru ocuparea postului de consilier juridic, în cadrul aparatului 

permanent al Consiliului Local Moșnița Nouă. 

 

93 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 

Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 410950 Moșnița 

Nouă, nr. cad. Cc 127/1/5/b-c/1, în suprafață de 3.953 mp, 

constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, în urma 

declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de către 

Bucur Bar Curtis Octavian și Bucur Bar Mira, prin mandatar 

Prejban Denisa. 

 

 Proces verbal încheiat în urma sedinţei ordinare a Consiliului Local Moşniţa Nouă, din data 

de 26.10.2016. 

 

 

 

 

 

 

94 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public 

al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în C.F. nr. 406095 

Moșnița Nouă, nr. cad. Cc107/6/1/2, 107/6/1/3, 107/6/2/2/31 în 

suprafață de 8.259 mp, constând în teren arabil intravilan extins 

pentru drum. 

 
 

 

 

 

 

 

95 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public 

al comunei Moșnița Nouă a cotei de 8/16 din suprafața totală de 

4.183 mp a imobilului cuprins în C.F. nr. 409814 și a cotei de 

1/16 din suprafața totală de 4.183 din aceeași carte funciară, 

constând în teren arabil intravilan extins pentru drum. 

 

96 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public 

al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în C.F. nr. 406877 

Moșnița Nouă, nr. cad. 51425 (nr. vechi Cc127/1/8/2), în 
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suprafață de 9.124 mp, constând în teren arabil intravilan extins 

pentru drum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

97 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public 

al comunei Moșnița Nouă a imobilelor cuprinse în C.F. nr. 

415711 Moșnița Nouă, nr. cad. 415711 în suprafață de 83 mp, în 

C.F. nr. 415706 Moșnița Nouă, nr. cad. 415706, în suprafață de 

268 mp, în C.F. nr. 415702 Moșnița Nouă, nr. cad. 415702, în 

suprafață de 269 mp, în C.F. nr. 415687 Moșnița Nouă, nr. cad. 

415687, în suprafață de 134 mp, Tarla A 127/2/1, constând în 

teren arabil intravilan extins pentru drum. 

 

98 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public 

al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în C.F. nr. 416696 

Moșnița Nouă, nr. cad. 416696 în suprafață de 5.568 mp, 

constând în teren arabil intravilan extins pentru drum. 

 

99 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public 

al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în C.F. nr. 415473 

Moșnița Nouă, nr. cad. 415473 în suprafață de 1.564 mp, 

constând în teren arabil intravilan extins pentru drum. 

 

100 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public 

al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în C.F. nr. 415473 

Moșnița Nouă, nr. cad. 50064, în suprafață de 3.867 mp, și în C.F. 

nr. 407899, nr. cad. 50044, în suprafață de 3.553 mp, constând în 

teren arabil intravilan extins pentru drum. 

 

101 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public 

al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în C.F. nr. 416346 

Moșnița Nouă, nr. cad. 416346, în suprafață de 5.246 mp, 

constând în teren arabil intravilan extins pentru drum. 

 

102 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public 

al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în C.F. nr. 408037 

Moșnița Nouă, nr. cad. 408037, în suprafață de 7.028 mp, 

constând în teren arabil intravilan extins pentru drum. 

 

103 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public 

al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în C.F. nr. 400855 

Moșnița Nouă, nr. cad. 51385, în suprafață de 3.479 mp, constând 

în teren arabil intravilan extins pentru drum. 

 

104 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public 

al comunei Moșnița Nouă a imobilelor cuprinse în C.F. nr. 

405975 Moșnița Nouă, nr. cad. 51572, în suprafață de 271 mp, în 

C.F. nr. 416320, nr. cad. 416320, în suprafață de 177 mp, în C.F. 

nr. 406442, nr. cad. 51583, în suprafață de 274 mp, în C.F. nr. 

416309, nr. cad. 416309, în suprafață de 177 mp, constând în 

teren arabil intravilan extins pentru drum. 

 

105 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public 

al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în C.F. nr. 419253 

Moșnița Nouă, nr. cad. 419253, în suprafață de 4.529 mp, 

constând în teren arabil intravilan extins pentru drum. 
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106 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public 

al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în C.F. nr. 409784 

Moșnița Nouă, nr. cad. 409784, în suprafață de 934 mp, constând 

în teren arabil intravilan extins pentru drum. 

 
 

 

 

 

Îndeplinită 

 

 

 

107 Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public 

al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în C.F. nr. 409893 

Moșnița Nouă, nr. cad. 409893, în suprafață de 8.412 mp, 

constând în teren arabil intravilan extins pentru drum. 

 

108 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 

Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 402785 Moșnița 

Nouă, nr. cad. 402785, în suprafață de 9.397 mp, constând în 

teren intravilan pentru drum, în urma declarației de renunțare la 

dreptul de proprietate depusă de către Domniței Marius - Sorin. 

 

109 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 

Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 403680 Moșnița 

Nouă, nr. cad. 403680, în suprafață de 11.720 mp, constând în 

teren intravilan pentru drum, în urma declarației de renunțare la 

dreptul de proprietate depusă de către Ciuciui Anca - Raluca și 

Ciuciui Trandafir - Aurel. 

 

110 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 

Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 418531 Moșnița 

Nouă, nr. cad. 418531, în suprafață de 2.486 mp, constând în 

teren intravilan neîmprejmuit pentru drum, în urma declarației de 

renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Nicorici 

Beniamin, Preoteasa Alexandru - Constantin și Horvat Luca 

Ciprian. 

 

111 Privind aprobarea recompensării persoanelor care au împlinit 

vârsta de 80 de ani sau 50 de ani de la încheierea căsătoriei. 

Anexa 1 

112 Privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe 

anul 2016. 

 

113 Privind alocarea sumei de 17.000 lei din bugetul local al comunei 

Moșnița Nouă, în vederea achiziționării de premii la concursul de 

colinde organizat de structurile Școlii Gimnaziale Moșnița Nouă. 

 

114 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 

Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 414323 Moșnița 

Nouă, nr. cad. 414323, în suprafață de 12.523 mp, constând în 

teren arabil intravilan extins pentru drum, în urma declarației de 

renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Komlodi 

Ludovic. 

 

115 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 

Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 419937 Moșnița 

Nouă, nr. cad. 419937, în suprafață de 9.657 mp, constând în 

teren intravilan neîmprejmuit pentru circulații și spații verzi de 

aliniament, în urma declarației de renunțare la dreptul de 

proprietate depusă de către Imago Development SRL, 

reprezentată prin asociat și administrator Stefanescu Irina - 

Eleonora și Proteasa Alexandru - Constantin. 
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116 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 

C.F. nr. 405524 Moșnița Nouă, nr. ca. 405524, cu suprafața de 

450 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în 

favoarea lui Cucu Ion, în calitate de proprietar a construcțiilor. 

 

117 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 

C.F. nr. 405789 Moșnița Nouă, nr. ca. 405789, cu suprafața de 

659 mp, în vederea vânzării către d-na Hollo Eva, în calitate de 

proprietar a construcțiilor. 

 

118 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 

C.F. nr. 413771 Moșnița Nouă, nr. ca. 413771, cu suprafața de 

467 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în 

favoarea lui Alin Schipor, în calitate de proprietar a 

construcțiilor. 

 

119 Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 

C.F. nr. 405477 Moșnița Nouă, nr. ca. 405477, cu suprafața de 

450 mp, în vederea vânzării către d-nul Matis Aurel, în calitate 

de proprietar a construcțiilor. 

 

120 Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 

Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 415711, nr. cad. 

415711, tarla 127/2/1, în suprafață măsurată de 83 mp, C.F. nr. 

415706, nr. cad. 415706, tarla 127/2/1, în suprafață măsurată de 

268 mp, C.F. nr. 415702, nr. cad. 415702, în suprafață măsurată 

de 269 mp, C.F. nr. 415687, cu nr. cad. 415687, tarla 127/2/1, în 

suprafață măsurată de 134 mp în Moșnița Nouă, constând în teren 

intravilan pentru drum, în urma declarației de renunțare la dreptul 

de proprietate depusă de către Nicorici Beniamin. 

 

121 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 

Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 401286 Moșnița 

Nouă, nr. cad. 401286, în suprafață de 4.011 mp, constând în 

teren arabil intravilan extins pentru drum, în urma declarației de 

renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Topală Rita și 

Topală Florin Gheorghe. 

 

122 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 

Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 409868 Moșnița 

Nouă, nr. tarla 403466, în suprafață de 3.112 mp, constând în 

teren intravilan pentru zone verzi, în urma declarației de 

renunțare la dreptul de proprietate depusă de către S.C. Filmar  

Garden S.R.L., prin împuternicit Ridani Mario. 

 

123 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 

Nouă, asupra cotei de 262 din suprafața totală de 6.548 mp a 

imobilului cuprins în C.F. nr. 417650 Moșnița Nouă, nr. cad. 

417650 (nr. C.F. vechi 2766, nr. cad/nr. top. CAD: A6 34/1/a/2-

3, 634/1/b/27), constând în teren arabil intravilan extins pentru 

drum, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate 

depusă de către Lugojan Silviu Nicolae. 

 

124 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 

Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 401226 Moșnița 

Nouă, nr. cad. Ds 626/2/1,2/7 (nr. C.F. vechi 1890), în suprafață 
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de 3.270 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru 

drum, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate 

depusă de către Miclea Dumitru și Miclea Ana. 

125 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 

Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 406307 Moșnița 

Nouă, nr. cad. Cc636/2/2/24 (nr. C.F. vechi 2073), în suprafață 

de 7.272 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru 

drum, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate 

depusă de către Miclea Dumitru și Miclea Ana. 

 

126 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 

Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 415691 Moșnița 

Nouă, nr. cad. 415691, în suprafață de 256 mp, C.F. 415694, nr. 

cad. 415694, în suprafață de 303 mp, C.F. nr 415698, nr. cad. 

415698, în suprafață de 265 mp, C.F. nr. 415736 în suprafață de 

6.406 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru drum, 

în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă 

de către Onetiu Marcel Gheorghe și Onetiu Doina. 

 

127 

Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița 

Nouă a ”Rețelei de alimentare cu apă executată în baza 

proiectului nr. Ex.A12/2016, în localitatea Moșnița Veche”, str. 

Domino, cu o lungime totală de 472 m, în valoare de 72.434,40 

lei. 

 

128 

Privind aprobarea asocierii Consiliului Local al comunei Moșnița 

Nouă prin S.C. Moșnițeana S.R.L. cu S.C. Green Ses Prest 

S.R.L., în vederea realizării activităților sociale de gospodărie 

comunală și de întreținere spații verzi. 

 

129 

Privind aprobarea înscrierii comueni Moșnișa Nouă la licitația 

publică organizată în vederea vânzării imobilului cuprins în C.F. 

nr. 402373 Moșnița Nouă, nr. cad. 887/1/2, constând în atelier 

mecanic cu 3 camere, copertină pentru combine, magazine 

carburanți, trei camere locuință de servici, situată în localitatea 

Moșnița Nouă, nr. 112 I. 

 

130 

Privind stabilirea valorii maxime a ofertei depuse de comuna 

Moșnița Nouă la licitația publică organizață în vederea 

vânzării imobilului cuprins în C.F. nr. 402373 Moșnița Nouă, nr. 

cad. 887/1/2, constând în atelier mecanic cu 3 camere, copertină 

pentru combine, magazine carburanți, trei camere locuință de 

servici, situată în localitatea Moșnița Nouă, nr. 112 I. 

 

Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă, din data 

de 29.11.2016. 

 

 

 

131 

Privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe 

anul 2016 
 Îndeplinită 

132 

Privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile sociale 

administrate și finanțate din bugetul Comunei Moșnița Nouă 
Anexa 1 

Caracter 

Permanent 

133 

Privind acordarea unei compensații în sumă de 30 

lei/voluntar/intervenție în vederea satisfacerii nevoilor de hrană, 

apă, curățenie a ținutei folosite pe parcursul intervenției 

 Îndeplinită 

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/29_11_2016/125_06-01-2017-111833.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/29_11_2016/126_06-01-2017-111833.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/29_11_2016/127.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/29_11_2016/128.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/29_11_2016/129.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/29_11_2016/130.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/29_11_2016/pv_06-01-2017-111601.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/21_12_2016/131_16-01-2017-091227.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/21_12_2016/132_16-01-2017-091114.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/21_12_2016/132_anexa1_16-01-2017-091150.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/21_12_2016/133_16-01-2017-091239.pdf
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2016 

134 

Privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local 

de călători Societății Metropolitane de Transport Timișoara și 

aprobarea gratuităților acordate unor categorii de cetățeni pentru 

transportul public local în comun asigurat de Societatea 

Metropolitană de Transport Timișoara pe linia autobuzului M22 

Timișoara - Moșnița Nouă - Moșnița Veche - Urseni - Albina. 

 

135 

Privind aprobarea tarifelor pentru bilete și abonamente aferente 

transportului public de persoane, prin curse regulate, efectuat de 

către R.A.T.T. în comuna Moșnița Nouă 

 

Caracter 

Permanent 
136 

Privind punerea la dipoziția  Regiei Autonome de Transport 

Timișoara, cu titlul 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 

 

137 

Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții ale 

aparatului propriu al primarului comunei Moșnița Nouă 

Anexa 1 

Anexa 2 

138 

Privind aprobarea raportului de evaluare a terenului, cuprins în 

C.F. nr. 413747 Moșnița Nouă, nr. cad. 413747 - C1 cu suprafața 

de 485 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în 

favoarea lui Eugen Gliga, în calitate de proprietar al 

construcțiilor. 

 

Îndeplinită 

139 

Privind aprobarea raportului de evaluare a terenului, cuprins în 

C.F. nr. 413741 Moșnița Nouă, nr. cad. 413741 cu suprafața de 

471 mp, în vederea vânzării către d-nul Andrei Dolha, în calitate 

de proprietar al construcțiilor. 

 

140 

Privind aprobarea raportului de evaluare a terenului, cuprins în 

C.F. nr. 413756 - C1 Moșnița Nouă, nr. cad. 413756 - C1 cu 

suprafața de 510 mp, în vederea vânzării către d-nul Grigore 

Dănuț Bogdănel, în calitate de proprietar al construcțiilor. 

 

141 

Privind aprobarea raportului de evaluare a terenului, cuprins în 

C.F. nr. 413805 Moșnița Nouă, nr. cad. 413805 cu suprafața de 

494 mp, în vederea vânzării către d-nul Stanciu Lucian, în calitate 

de proprietar al construcțiilor. 

 

142 

Privind aprobarea raportului de evaluare a terenului, cuprins în 

C.F. nr. 405767 Moșnița Nouă, nr. cad. 405767 cu suprafața de 

638 mp, în vederea vânzării către d-nul Motîrlichie Marius 

Dumitru, în calitate de proprietar al construcțiilor. 

 

143 

Privind aprobarea raportului de evaluare a terenului, cuprins în 

C.F. nr. 409684 Moșnița Nouă, nr. cad. CC 665/19 cu suprafața 

de 999 mp, în vederea vânzării către d-na Alexandru Loredana 

Cosmina, în calitate de proprietar al construcțiilor. 

 

144 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 

Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 413317 Moșnița 

Nouă, nr. cad. 413317, în suprafață de 4.672 mp, constând în 

teren intravilan extins pentru drum, în urma declarației de 

 

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/21_12_2016/134_16-01-2017-091258.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/21_12_2016/135_16-01-2017-091323.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/21_12_2016/136_16-01-2017-091342.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/21_12_2016/137_16-01-2017-091400.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/21_12_2016/137_anexa1_16-01-2017-091446.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/21_12_2016/137_anexa2_16-01-2017-091425.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/21_12_2016/138_16-01-2017-091516.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/21_12_2016/139_16-01-2017-091516.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/21_12_2016/140_16-01-2017-091516.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/21_12_2016/141_16-01-2017-091516.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/21_12_2016/142_16-01-2017-091516.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/21_12_2016/143_16-01-2017-091516.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/21_12_2016/144_16-01-2017-091539.pdf


renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Matiș Ioan și 

Matiș Laura. 

145 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 

Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 407581 Moșnița 

Nouă, nr. cad. 50224, în suprafață de 7.388 mp, constând în teren 

intravilan extins pentru drum, în urma declarației de renunțare la 

dreptul de proprietate depusă de către SC PATROM SRL, prin 

împuternicit Hedre Valentina Loredana. 

 

146 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 

Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 402117 Moșnița 

Nouă, nr. cad. 402117, în suprafață de 8.983 mp, constând în 

teren intravilan extins pentru drum, în urma declarației de 

renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Murariu 

Corneliu și soția Muraliu Valentina-Zaza, Perju Aurel și soția 

Perju Carmen și Seiman Emil-Pavel. 

 

147 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 

Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 401416 Moșnița 

Nouă, nr. cad. 50694, în suprafață de 5.698 mp, C.F. 401407, nr. 

cad. 50652 în suprafață de 3.214 mp, C.F. nr. 400898, nr. cad. 

400898 în suprafață de 3.150 mp, constând în teren intravilan 

extins pentru drum, în urma declarației de renunțare la dreptul de 

proprietate depusă de către Suli Eduard în nume propriu și 

mandatar al soției Suli Elena. 

 

148 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 

Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 411436 Moșnița 

Nouă, nr. cad. 411436, în suprafață de 2.453 mp, constând în 

teren intravilan extins pentru drum, în urma declarației de 

renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Cojocarul 

Călin - Alexandru și Cojocaru Ibolya. 

 

149 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 

Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 403372 Moșnița 

Nouă, nr. cad. 403372, în suprafață de 5.641 mp, constând în 

teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă și apții 

verzi, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate 

depusă de către Sferle Corneliu și Sferle Lidia. 

 

150 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 

Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 414764 Moșnița 

Nouă, nr. cad. 414764, în suprafață de 7.150 mp, constând în 

teren intravilan extins pentru drum, în urma declarației de 

renunțare la dreptul de proprietate depusă de către SC Lucien Est 

SRL, prin împuternicit Hedre Valentina Loredana. 

 

151 

Pentru completarea HCL nr. 205/16.12.2015 privind aprobarea 

realizării extinderii rețelelor tehnico-edilitare din finanțare 

proprie, de către proprietarii construcțiilor edificate pe terenurile 

aflate în proprietatea comunei Moșnița Nouă, în administrarea 

Consiliului Local Moșnița Nouă. 

 Caracter 

Permanent 

152 

Privind aprobarea raportului de evaluare a terenului, cuprins în 

C.F. nr. 413770 Moșnița Nouă, nr. cad. 413770 cu suprafața de 
 Îndeplinită 

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/21_12_2016/145_16-01-2017-091559.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/21_12_2016/146_16-01-2017-091617.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/21_12_2016/147_16-01-2017-091635.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/21_12_2016/148_16-01-2017-091655.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/21_12_2016/149_16-01-2017-091713.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/21_12_2016/150_16-01-2017-091734.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/21_12_2016/151_16-01-2017-091756.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/21_12_2016/152_16-01-2017-091756.pdf


451 mp, în vederea vânzării către d-na Rodean Emilia, în calitate 

de proprietară a construcțiilor. 

153 

Privind aprobarea atribuirii denumiri străzi în localitățile Moșnița 

Nouă, Moșnița Veche, Urseni, Rudicica,  comuna Moșnița Nouă. 
 

154 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 

Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 403854 Moșnița 

Nouă, nr. cad.sub A1 403854, în suprafață de 2.054 mp, și C.F. 

403863, nr. cad. sub A1 403863, în suprafață de 2.339 mp, 

constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă 

și spații verzi, în urma declarației de renunțare la dreptul de 

proprietate depusă de către Galik Matei și Galik Ioana. 

 

155 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 

Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 414449 Moșnița 

Nouă, nr. cad. sub A1 414449, în suprafață de 4.122mp, constând 

în teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă și spații 

verzi, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate 

depusă de către Galik Eugen - Mihai - Matei. 

 

156 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 

Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 414397 Moșnița 

Nouă, nr. cad. sub A1 414397, în suprafață de 11.774mp, 

constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă 

și spații verzi, în urma declarației de renunțare la dreptul de 

proprietate depusă de către Puștea Mircea - Ion - Niță. 

 

157 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 

Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 417650 Moșnița 

Nouă, nr. cad. A634/1/a/2-3, 634/1/b/27, în suprafață de 6.548 

mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum acces, 

stradă și spații verzi, în urma declarației de renunțare la dreptul 

de proprietate depusă de către Pokker Cristian - Pavel și soția 

Pokker Adina, Tănăsescu Marius - Cristian și soția Tănăsescu 

Lucinia - Carmen - Mihaela, Aboud Ibrahim și soția Horo  Ragda 

, Pop Angela - Nicoleta, Daliri Behad, Constantin Cătălina - 

Mihaela, Ganea David și soția Ganea Florica - Daniela și 

Komlodi Ludovic. 

 

158 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 

Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 419376 Moșnița 

Nouă, nr. cad. Cc116/2/9/1, în suprafață de 5.309 mp, C.F. nr. 

419724 Moșnița Nouă, nr. cad. Cc  116/1/8/1 constând în teren 

curți construcții cu destinația drum acces, stradă și spații verzi, în 

urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de 

către Naghiu Alina. 

 

Proces verbal încheiat în urma ședinței ordinare a Consiliului Local Moșnița Nouă, din data 

de 21.12.2016. 

 

 

    Biroul   financiar-contabil, impozite si taxe locale  

 

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/21_12_2016/153_16-01-2017-091756.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/21_12_2016/154_16-01-2017-091816.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/21_12_2016/155_16-01-2017-091839.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/21_12_2016/156_16-01-2017-091858.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/21_12_2016/157_16-01-2017-091916.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/21_12_2016/158_16-01-2017-091935.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/29_11_2016/pv_06-01-2017-111601.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2016/HCL/BUCUR/29_11_2016/pv_06-01-2017-111601.pdf


 Conform organigramei aparatului propriu de specialitate, Biroul financiar-contabil, 

impozite si taxe locale, este biroul de specialitate prin intermediul căruia autoritatea publică 

locala asigură managementul financiar contabil pentru întreaga activitate economică a 

Consiliului Local .  

O activitate importantă a compartimentului a fost fundamentarea si elaborarea bugetului 

local de venituri si cheltuieli, a cărui aprobare s-a făcut in cadrul ședinței consiliului local . 

 

RAPORT DE SPECIALITATE privind execuția bugetului local pe cele două secțiuni la 

sfârșitul anului 2016 

 

            In conformitate cu:  

- Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr.2890/2016 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2016,cap.V 

- prevederile art.57 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările 

și completările ulterioare care prevede ( Ordonatorii principali de credite întocmesc și 

prezintă spre aprobare autorităților deliberative ,pană la data de 31 mai a anului următor 

,conturile anuale de execuție a bugetelor prevăzute la art.1 alin.(2), in următoarea 

structură) 

a) la venituri 

- prevederi bugetare inițiale 

- prevederi bugetare definitive 

- încasări realizate 

b) la cheltuieli 

- credite bugetare inițiale 

- credite bugetare definitive 

- plăți efectuate 

            Prevederile finale aferente veniturilor bugetului local pe anul 2016,au fost in sumă 

de 29.397.250 lei iar prevederile finale pentru cheltuieli au fost in  sumă de  30.820.270 lei. 

            Veniturile și cheltuielile au fost efectuate in conformitate cu prevederile legale , 

nu s-au înregistrat depășiri la capitolele de cheltuieli și nu au fost efectuate plăți fără 

repartizări in capitole bugetare și deschideri de credite. 

Situația veniturilor, cheltuielilor și excedentelor bugetului se prezintă astfel 

 

A.1.Contul de execuție aferent veniturilor secțiunii de funcționare a bugetului  

local in anul 2016. 

 

 

Nr.crt Sursa Prevederi 

initiale 

Prevederi 

definitive 

Incasări 

realizate 

1 03.02.18 imp.ven.transfer.propr. 1176000 1176000 1310782 



2 04.02.01 cote defalc.imp.pe ven. 1629650 1629650 1670581 

3 04.02.04 sume aloc de Cons.Jud 2911000 3024750 3024750 

4 07.02.01.01 imp.clădir PF   568900   568900   397025  

5 07.02.01.02 imp.clădiri PJ   332000   332000   320670 

6 07.02.02.01 imp.teren PF   864500   864500    808837 

7 07.02.02.02 imp.teren PJ   389000   389000   390356  

8 07.02.02.03 imp.teren extravilan   202000   202000    190551 

9 07.02.03      taxe judiciare de timb       7000       7000        6863  

10 11.02.02     sume defalc.din TVA  2693210  2838010  2828709 

11 11.02.05     sume def  TVA drum.      60000       60000      60000 

12 11.02.06     sume def TVA echilib    632000    949580   949576 

13 16.02.02.01taxa asupra mijl tr.PF    491680    491680   412642 

14 16.02.02.02taxa asupra mj tran.PJ    166000    166000   132529 

15 12.02.07       taxe hoteliere           428 

16 16.02.50       alte taxe ptr util.bun.       1000        1000  

17 18.02.50        alte imp.si taxe    162000    162000      59692 

18 30.02.05        ven.din conces si inc    401500    401500    434056 

19 34.02.02        taxe extrajud de tim      47000       47000      56267 

20 35.01.02       ven.din amenzi    174440    174440    194724  

21 35.02.02       penalit ptr nedepuner        7000        7000      19000 

22 36.02.50       alte venituri  1997000  1997000    742890 

23 37.02.03  vărsăm.secț.fncț.secț.de  -4099920 - 4359470  -3774260 

24 42.00.00   subvenții de la bug de st             280         

25 43.02.30  sume primite de la bud j       50240     50240      48774 

     

        TOTAL 10863200 11179780 10285722 

        

 

A.2.Contul de execuție aferent veniturilor secțiunii de dezvoltare a 

Bugetului local in anul 2016 



 

 

Nr.crt Sursa Prevederi 

inițiale 

Prevederi 

definitive 

Incasări 

realizate 

1 37.02.04 vărsăm sect dezv.  4099920  4359470  3774260 

2 39.02.01 venituri  din 

valor.unor  

   556220    638800    696900 

3 40.14.00 sume din exced b      391241 

4 42.02.05 plan si reg de urb      16660       16660      16655 

5 42.02.20 subv de la bug stat         96599 

6 42.02.65 fin progr de dez lo  10537450  10537450  8061278 

7 43.02.31 sume aloc bug afir    1650890    1650890  

8 43.02.34 sum aloc bug ancp      135000      135000  

9 45.02.01 sum prim in ct pla      792400      792400     631612 

10 45.02.02 fd social european        86800        86800       66505 

         TOTAL  17875340  18217470  13735050 

 

 

 

 

 

B.1.Contul de execuție aferent cheltuielilor secțiunii de funcționare a bugetului 

local in anul 2016 

 

Nr.crt  Preved init Prevederi 

definitive 

Plăți 

efectuate 

1 Cap.51.02 -Autoritați executiv  2915200 3025200  2823954 

 - chelt de personal    963000   989000    941549 

 - chelt cu bun si servicii     920000   947000    851012 

 - asociatii si fundatii   1032200   1089200  1031393 

2  Cap.54.02- Alte serv publ gen     106000     106000      96266 



 - chelt de personal       82100      82100      81784 

 - chelt cu bunuri si serv       23900      23900      14482 

3 Cap.61.02 – Ord publ.și sig naț      364000     364000    333575 

  - chelt de personal      236000     236000    233366 

 - chelt cu bunuri și servic      128000     128000    100209 

4 Cap.65.02 - Îvățământ    2433500   2450500   2243541 

 - chelt de personal    1773000   1785000   1777728 

 - chelt cu bunuri și servic      585050     590750     398621  

 - asist socială        53450       52750      48974 

 - transfer burse        22000        22000      18218 

5  Cap.67.02 – Cult,recr. și religi      313000     343000    263406 

 - chelt cu bunuri și servic      313000     343000    263406 

6  Cap.68.02 – Asist socială      953500     953500    914139 

 - chelt de personal      613500     613500    582222 

 - ajutoare sociale         340000     340000    331917  

7  Cap.70.02 – Dezvolt publică    1888000   1897580  1410307 

 - chelt cu bunuri și serv     1888000    1897580   1410307 

8 Cap.74.02 – Protecția mediului         430000     430000    407744 

 - chelt cu bunuri și serv      430000     430000    407744 

9 Cap.84.02 - Transporturi    1550000    1700000  1325942 

 - chelt cu bunuri și servic    1550000    1700000   1325942  

10 Cap.87.02 – Alte acț econom        45000        45000      27905 

 - chelt cu bunuri și serv         45000        45000      27905 

 excedent      438942 

 TOTAL  10998200  11314580   9846779 

 

 

B.2.Contul de execuție aferent cheltuielilor secțiunii de dezvoltare a bugetului 

local in anul 2016 

 



Nr.crt  Prev 

inițiale 

Preved def. Preved 

efec 

1  Cap.51.02- Autorități executi     828800      828800    735909 

 - cheltuieli de capital     814000      814000    721109 

 - particip la cap soc      14800       14800       14800 

2  Cap.61.02 – Ordine publică     158400      158700     

 - cheltuieli de capital     158400       158700      

3  Cap.65.02 -Învățământ     714600      734600     648793 

 - chelt.  de capital     714600      734600     648793 

4  Cap.67.02 -Cult ,recre și reli   2051390    2051390     245140 

 - chelt de capital   2051390    2051390     245140 

5  Cap.70.02 – Loc serv și dezv   8109830    8431660   6738711 

 - chelt de capital   81409830     8431660   6738711 

6  Cap.84.02 - Transporturi   7300540    7300540   4777865 

 - chelt  de capital     7300540    7300540   4777868 

       TOTAL  19163560   19505690  13146421 

Prin biroul financiar-contabil s-a urmărit execuția bugetului, evidența veniturilor și 

cheltuielilor, întocmirea documentelor fiscale, încasarea debitelor și efectuarea plăților. Prin 

hotărâre a consiliului local au fost reactualizate impozitele și taxele locale. 

   În general marea parte a locuitorilor comunei au achitat la timp impozitele și taxele 

anului trecut. Au fost și mai sunt restanțe la impozitul pe teren, la cei care nu locuiesc în 

comună, la unii agenți economici care au încetat activitatea sau sunt răi platnici și îndeosebi la 

capitolul amenzi, unde numărul și valoarea acestora a crescut si în anul trecut 

 

 Situația în perioada 30.06.2016-31.12.2016 al compartimentului de taxe si 

impozite, este următoarea: 

- adrese bunuri impozabile-77 

- certificate fiscale-1765 

- comunicări către alte primării-205 

- confirmări de primire-204 

- decizii de impunere PF și PJ -48 

- declarații clădiri-3 

- declarații auto-3 

- declarații teren-3 

- decizii de compensare/restituire-3 

- declarații radiere-2 

- proces verbal impuneri auto-11 



- proces verbal impuneri clădirii-152 

- proces verbal impuneri teren-17 

- proces verbal radiere-20 

- înștiințări de plată-316 

- somații-2 

- titlu executoriu-2 

- proces verbal amenzi-311 

- adrese către alte instituții-67 

- chitanțe emise în urma încasărilor-4117 

    Suma încasată în perioada 30.06.2016-31.12.2016 este 1.111.237,06 lei, reprezentând 

următoarele tipuri de taxe: 

    PERSOANE  JURIDICE 

-impozit și taxă teren intravilan-8.355 lei 

-impozit auto-27.204 lei 

-taxă concesiune-5.102,70 lei 

-amenzi administrative -1000 lei 

-amenzi circulație-33.350 lei 

-impozit teren extravilan-6.560 lei 

-impozit clădiri -65.856 lei 

-taxă timbru judiciar-780 lei 

-taxă timbru de arhitectură-1.746 lei 

-încasări din alte surse-26.206 lei 

-alte impozite și taxe -3.991 lei 

    PERSOANE FIZICE 

-impozit și taxă teren intravilan -8.355 lei 

-impozit auto-27.204 lei 

-taxă concesiune-5.102,70 lei 

-amenzi administrative-1.000 lei 

-amenzi de circulație-3.350 lei 

-impozit teren extravilan-6.560 lei 

-impozit clădiri -65.856 lei 

-taxă timbru judiciar-780 lei 

-taxă timbru de arhitectură-1.746 lei 

-încasări din alte surse-26.206 lei 

-alte impozite și taxe-3.991 lei 



    PERSOANE FIZICE 

-impozite și taxă teren intravilan – 185.872 lei 

-impozit auto-132.008 lei 

-taxă concesiune -244.669,22 lei 

-amenzi administrative -13.000 lei 

-amenzi de circulație -81.194,60 lei 

-impozit teren extravilan-25.206 lei 

-impozit clădiri-101,110 lei 

-taxă timbru judiciar-8.200,70 lei 

-taxă timbru arhitectură-10.296 lei 

-încasări din alte surse-24.497,34 lei 

-alte impozite și taxe-135.032,50 lei 

    În perioada 30.06.2016-31.12.2016 a fost  întocmit registru  de casă, manual și pe 

calculator. 

- s-au depus la Trezoreria Timișoara documentele întocmite de biroul contabilitate, numerarul 

încasat de la caserie, impozite si taxe 

- s-au încasat numerar cu chitanțe de la nr 32836 la 34850, 

- dispoziții de plată de la nr. 150 la nr. 356 

- dispoziții de încasare de la nr.53 la nr.127 

 

 Activitatea de achiziții publice a constat in : 

     

1. Contracte servicii încheiate: - 37 

2. Contracte produse încheiate: - 24 

3. Proiecte din fonduri nerambursabile: - 2 

 

3.1. ”Modernizare și dotare cămine culturale din localitățile Moșnița Veche, Albina și 

Urseni, comuna Moșnița Nouă, județul Timiș” 

3.1.1. Procedură simplificată pentru lucrări 

3.1.2. Procedură simplificată pentru echipamente I.T. 

3.1.2. Procedură simplificată mobilier 

3.1.2. Achiziție directă articole de îmbrăcăminte și jocuri de masă 

3.2. ”Înființarea unei creșe în comuna Moșnița Nouă, județul Timiș” 

3.2.1. Procedură simplificată lucrări 



3.2.2. Achiziție directă dotări 

 

4. Raportări lunare / trimestriale către instituțiile abilitate  

5. Întocmirea proceselor – verbale de recepție la terminarea lucrărilor 

6. Vizite pe teren pentru urmărirea lucrărilor 

7. Contracte servicii încheiate: - 37 

8. Contracte produse încheiate: - 24 

9. Proiecte din fonduri nerambursabile: - 2 

 

 

Compartimentul secretariat și relația cu publicul 

Registratură 

  În cadrul departamentului de registratură s-au înregistrat în total 12.032 

documente(adrese, înștiințări, cereri, sesizări, invitații),cu o medie de 100 numere de 

înregistrare / zi. 

Au fost completate 3 registre cu numere de înregistrare intrare/ieșire în această perioadă 

după cum urmează: 

- nr. Intrare /Ieșire 10.901/13.06.2016- nr. Intrare / Ieșire 16.210/05.09.2016 

- nr .Intrare/Ieșire 16.211/05.09.2016-nr.Intrare/Ieșire 21.200/25.11.2016 

- nr. Intrare /Ieșire 21.201/25.11.2016-nr.Intare/Ieșire 22.935/30.12.2016 

 

Serviciul Public Comunitar Local De  Evidența Persoanelor : 

Evidența persoanelor 

S-au eliberat un număr de: 

• 715 cărți de identitate 

• 19 cărți de identitate provizorii 

• 68 reședințe 

Total -802 

- Furnizări de date -15 cereri 

- Comunicări nașteri -93 

- Comunicări căsătorii -4 

- Comunicări decese-36 

- Comunicări divorț-5 

Populația Comunei Moșnița Nouă la sfârșitul anului 2016-8258 de locuitori 

   

Starea civilă 

       Au fost înregistrate un număr de : 

- 11 acte transcrise de Naștere 

- 47 acte  Căsătorie din care :-1 act transcris 



- 25 acte de Deces 

- 1 Divorț pe cale administrativă 

Au fost eliberate duplicate certificate de stare civilă după cum urmeaza: 

 

- 35 certificate de naștere  

- 54 certificate de căsătorie 

- 27 certificate de deces 

Schimbare nume pe cale administrativă, au fost 2 dosare . 

Mențiuni operate -30 și trimise la exemplarul II 

Extrase folosite organelor de stat ,au fost comunicate- 30 

Rectificări-3 

 

  Compartiment agricol  

Activitățile specifice registrului agricol  au constat in: 

• asigurarea unei evidențe unitare cu privire la gospodăriile populației, clădiri, utilaje, 

instalații agricole și mijloace de transport, efectivele de animale, pe specii și categorii, 

categoriile de folosință a terenurilor și suprafețele cultivate, prin  completarea 

registrului agricol și centralizarea anuală a datelor conformitate cu prevederile legale 

în vigoare; 

• furnizarea de consultanță pe probleme de registru agricol, fond funciar, pentru cetățenii 

care solicita sprijin în acest sens; 

• înregistrarea și monitorizarea contractelor de arendare; 

• participarea în comisiile constituite pentru constatarea calamităților la culturile 

agricole privind acordarea despăgubirilor în caz de calamități naturale în agricultură, 

în conformitate cu prevederile legale în vigoare; 

• primirea buletinelor de avertizare pentru combaterea bolilor și dăunătorilor în culturi 

și afișarea pentru informarea producătorilor agricoli; 

• verificarea în teren a existenței produselor agroalimentare, estimarea producțiilor și a 

cantităților destinate comercializării, întocmirea proceselor verbale și eliberarea 

certificatelor de producător agricol;  

• rezolvarea, în condițiile legii, a cererilor și contestațiilor pe probleme de fond funciar 

și a cererilor prin care se solicită certificate, adeverințe, dovezi sau acte, care se 

eliberează în baza registrului agricol; 

•  corespondențe pe probleme de registru agricol, fond funciar cu Instituția Prefectului, 

Direcția Județeană de Statistică, Direcția pentru Agricultură și Dezvoltare Rurală și 

alte instituții aflate în sfera relațională externă. 

   Raportul privind activitatea pe anul 2016, lunile iunie-decembrie a compartimentului  

agricol sunt următoarele : 

- poziții înregistrate în registrul agricol -100 

- poziții transcrise în noile registre agricole -400 

- adeverințe eliberate din registrul agricol -510 

- atestate de producător -25 

- contracte de arendare primit, verificat și înregistrat -46 



Birou  urbanism și amenajarea teritoriului  

 

                           Componența BIROULUI URBANISM: 1+6 

                     Șef Birou: ing. urb.  Eugenia Eva Gabriela GHILEZAN 

 

1. Obiectul de activitate al Biroului Urbanism 

- acordă asistență internă și externă în domeniul de activitate 

- coordonează activitatea de emitere a certificatelor de urbanism și autorizațiilor de 

construire; 

- coordonează activitatea privind emiterea referatelor privind recepția lucrărilor pentru 

eliberarea autorizațiilor de funcționare; 

- coordonează activitatea de evidență date, elaborare statistici; 

- coordonează arhivarea documentelor din structura proprie; 

- efectuează verificări pe teren; 

- statistica lunară, trimestrială si anuală; 

- operarea  începerilor și finalizărilor de lucrări; 

- întocmirea situațiilor cu privire la AC finalizate și recepționate  necesare  pentru 

Inspectoratul de Stat în Construcții și Direcția de Finanțe; 

- corespondență și colaborare cu Institutul de Statistică, Direcția de Finanțe,  Inspectoratul 

de Stat în Construcții, Curtea de Conturi, Poliția Comunitară, Poliția Județului Timiș 

- analizează, verifică actele, documentele și proiectele tehnice, elaborează si avizează 

conținutul referatelor de specialitate din documentațiile de amenajare a teritoriului și de 

urbanism in vederea înaintării acestora în Comisiile de specialitate și în plenul Consiliul 

Local al Comunei Mosnita Noua; 

- elaborează referate de specialitate în vederea emiterii Hotărârilor Consiliului Local și a 

Dispozițiilor Primarului;  

- întocmește referate pentru studii și documentații de urbanism și amenajarea teritoriului;  

- pregătește documentațiile pentru îndeplinirea procedurilor legate de transparența 

decizională și de participarea populației prin informare, consultare sau alte forme, în 

conformitate cu metodologia de avizare a acestor documentații; 

- documentațiile de urbanism și Studiile de Oportunitate sunt introduse în Comisia Tehnică 

de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism – CTATU, organ consultativ cu atribuții de 

avizare, expertizare tehnică și consultanță; 

- în urma ședințelor C.T.A.T.U. întocmește Avizele de Oportunitate, Avizele consultative, 

Avizele de principiu CTATU și Avizele CTATU, precum și comunicările pentru 

documentațiile care nu au obținut aviz favorabil din partea Comisiei; 

- formulează răspunsuri către beneficiari care au la bază documentații necorespunzătoare 

și incomplete 

- ține evidența (inclusiv informatizată) a documentațiilor și studiilor aprobate; 

- arhivează documentele a căror evidență le ține; 

- aplică și execută legile în vigoare în domeniul urbanismului, autorizării executării 

lucrărilor de construcții 

- întocmește certificatele de urbanism în conformitate cu documentațiile de urbanism și 

prevederile legale în vigoare; 

- verifică actele, documentele și proiectele tehnice în vederea redactării autorizațiilor de 

construire; 



- verifică pe teren situațiile neclare din documentele prezentate în vederea emiterii 

autorizațiilor de construire și a certificatelor de urbanism;  

- formulează răspunsuri către beneficiari referitor la solicitările care au la bază documentații 

necorespunzătoare sau incomplete; 

- ține evidența și înregistrează Autorizațiile de Construcție și Certificatele de Urbanism 

emise pentru lucrări de construcții, cât și pentru lucrări tehnico -edilitare; 

- regularizează taxa de autorizare în conformitate cu prevederile legislației în vigoare; 

- întocmește referatele privind recepția lucrărilor pentru eliberarea autorizațiilor de 

funcționare; 

- întocmește procesele verbale de constatare și sancționare a contravențiilor; 

- arhivează documentele a căror evidență o ține; 

- participă la expertize în teren și dosare de instanță.  

 

2. Sinteza activității Biroului Urbanism pe anul 2016: 

In decursul anului 2016, începând cu data de 30.06.2016, s-au redactat și eliberat: 

- 584 autorizații de construire; 

- 859 certificate de urbanism; 

- 561 adeverințe; 

- 34 comunicări corespondență internă și externă, cereri și sesizări;  

- s-au întocmit 22 procese verbale de constatare și sancționare a contravenției, la Legea 

50/1991; 

- au fost operate 75 începeri de lucrări; 

- au fost finalizate si recepționate 131 lucrări; 

- Biroul Urbanism a trimis spre afișare pe site-ul Primăriei Mosnita Noua 9 documentații 

de urbanism; 

- a organizat 2 întâlniri cu cetățenii la Biroul Urbanism, conform Ordinului 2701/2010; 

- organizarea și discutarea documentațiilor de urbanism în cadrul celor 2 întâlniri ale 

Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism; 

- întocmirea a 7 Avize de Oportunitate; 

- au fost aprobate 64 Hotărâri ale Consiliului Local Mosnita Noua, inițiate de către Biroul 

Urbanism; 

 

3.Obiectivele Biroului Urbanism pentru anul 2017: 

- îndeplinirea atribuțiilor cu mai multă promptitudine 

- creșterea operativității în procesul autorizării 

- colaborarea operativă între servicii în toate domeniile de activitate 

 

    

 Compartimentul de asistentă socială    

 Activitatea de asistență socială  se derulează prin activități specifice domeniului, oferire 

de informații, consiliere și îndrumare a beneficiarilor, pentru diverse activități de servicii de 

asistență socială. 

Astfel, în perioada iunie -decembrie 2016 în cadrul activității de asistență socială din 

cadrul primăriei Moșnița Nouă situația pe domenii de activitate, s-a derulat astfel: 



    - în cadrul aplicării  Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat au fost în evidență 13 

dosare în plată ,cu un nr. mediu de 32 membri aceștia beneficiază si de ajutor pentru încălzirea 

locuinței în cuantum de 58 lei/lună respectiv 290 lei /sezon rece, anchete sociale 13 . 

   - în cadrul aplicării Legii nr.277/2010 ,privind alocația pentru susținerea familiei au fost în 

evidentă  2 dosare ,,pentru verificarea condițiilor de încadrare, monitorizare s-au întocmit un 

număr de 4 anchete sociale. 

    - în cadrul aplicării prevederilor OUG nr .70/2011 privind măsurile de protecție socială în 

perioada sezonului rece ,au beneficiat de ajutoare de încălzire un număr de 2 persoane singure 

cu venituri reduse. 

   - in cadrul activității de protecție a persoanelor  cu handicap ,conform Legii 448/2006 avem 

în evidență în plată un nr. de 26 dosare ale asistenților personali din care 9 minori si 26 

indemnizații. 

La finele anului 2016 aveam în evidență un număr de 217 persoane cu handicap (cu 

încadrare în grad grav, accentuat ,mediu sau ușor), efecuându-se 30 anchete sociale. 

În cadrul activității de protecția copilului, conform legislației în vigoare, respectiv Legea 

nr.272/2004 cu modificările și completările ulterioare : 

 - 27 anchete sociale 

- 4 evaluări inițiale de caz 

-8 rapoarte de monitorizare a situației copilului cu risc de abandon 

-7 fișe de identificare -TIP, întocmite conform H.G.nr.691/2015 ,pentru monitorizare a modului 

de creștere și îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate 

-4 planuri de servicii întocmite pentru copiii aflați în situația de risc de abandon familial   

Asistență socială pentru  Legea nr.17/2000 . 

Pentru adulții sau vârstnicii singuri și aflați în dificultate, sau risc de abandon din partea 

membrilor  de familie sau a rudelor apropiate: 

- 8 anchete sociale 

- 5 reprezentări la notar conf.  

 În domeniul beneficiilor sociale ,preluarea de dosare  în vederea depunerii lor la AJPIST Timiș, 

pentru acordare și punerea în plată ,am avut următoarea situație pentru perioada semestrului II: 

- 85 dosare de alocații de stat pentru copii născuți în România 

- 11 dosare de alocații de stat pentru copii născuți în U.E. 

- 18 dosare preluate pentru acordarea stimulentului de inserție pentru creșterea copilului 

cu vârsta mai mică de 2 ani, conform OUG 111/2010 

- 73 dosare preluate în vederea acordării de indemnizații pentru creșterea copilului până 

la 2 ani conform OUG 111/2010. 

- 2 dosare preluate în vederea acordării de indemnizații pentru creșterea copilului cu 

handicap cu vârsta între 3-7 ani conform OUG 111/2010 

- 1 dosar preluate în vederea acordării sprijinului lunar pentru părinte cu handicap grav 

sau accentuat în vederea creșterii copilului cu handicap cu vârsta între 0-7 ani conform 

OUG 111/2010 modificată și completată. 



În cadrul programului POAD 2016 ,în colaborare cu Instituția Prefectului Timiș, 

Ministerul Fondurilor Europene ,s-a demarat distribuția de ajutoare sub formă de 

alimente pentru categoriile de beneficiarii cu venituri reduse ,stabiliți conform HG 

nr.799/2014 modificată :s-au întocmit adrese cu răspunsuri si raportări ,s-a transmis 

numărul de beneficiari estimat ,s-a stabilit  comisia de preluare, distribuire  și gestionare 

a ajutoarelor ,s-au primit un număr de 1.100 pachete cu ajutoare alimentare ,care au fost 

distribuite pentru un număr de 367 persoane beneficiare. 

În cursul semestrului II 2016 s-a efectuat un număr de controale de către instituțiile 

abilitate în acest sens și anume :campanie de control privind respectarea prevederilor 

H.G.nr 691/2015 pentru  aprobarea Procedurii de monitorizare a modului de creștere și 

îngrijire a copilului cu părinți plecați la muncă în străinătate și a serviciilor de care 

aceștia pot beneficia precum și pentru aprobarea metodologiei de lucru și colaborarea 

dintre Direcțiile Generale de Asistență Socială și protecția Copilului și Serviciile 

Publice de Asistență Socială. 

 

 Serviciul  Voluntar Pentru Situații De Urgență   

 Activitatea S.V.S.U. Moșnița Nouă în perioada iunie-decembrie 2016, total intervenții 

21,după cum urmează: 

- intervenție la incediu de locuințe - 3 

-intervenție la arderi de vegetație uscată  -5 

-intervenție la inundații (curți, străzi) -7 

-intervenție la accidentele rutiere (degajare și curățire carosabil) - 4 

-intervenție la deblocare carosabil, DJ 592 -1 

-intervenție la deblocarea, salvare accident de munca -1  

  Tot în această perioadă S.V.S.U  Moșnița Nouă a mai participat la acțiuni de distribuire 

apă potabilă  pentru vârstnice și cu dizabilități din Comună. 

  În perioada de treierat păioase au fost acțiuni cu caracter informativ la operatorii din 

zonă, privind apărarea împotriva incendiilor și modul de utilizare a focului deschis la arderea 

de miriști, resturi vegetale și vegetație uscată. 

   Am efectuat un exercițiu de cunoaștere a echipamentului de intervenție și a autospecialei 

din dotarea S.V.S.U. 

 

Poliția Locală 

 

   Poliția Locala Moșnița Nouă își desfășoară activitatea cu un număr de 13 polițiști locali, 

din care: 2 răspund de Disciplina în Construcții, 1 de Inspecția Comercială, 1 de Afișajul 

Stradal, 1 de Protecția Mediului și 8 de ordine publică. 

a) Compartimentul de ordine publică 

- s-au aplicat un nr. de 84 sancțiuni contravenționale în valoare de 27.700  ron 

- s-au aplicat un număr de 351 somații pentru intrare în legalitate   



- s-au efectuat 732 de patrulări pe zi și 366 pe timp de noapte, în timpul s-au depistat și 

reținut un nr de 5 persoane care au comis furturi 

- s-a intervenit la 388 de apeluri telefonice venite de la cetățenii comunei  

- s-au verificat și soluționat 31 de reclamații scrise depuse la Primăria Moșnița Nouă 

- am comunicat 907 de citații venite la Tribunal, Judecătorie ,Parchet, B.E.J . și procese 

verbale de afișare de la Poliția Locală, Poliția Națională. 

- s-au întocmit un nr de 18 adrese în baza Art. 39 din O.G. nr./2001 și al.141,alin.7 din 

O.U.G nr.92/2003 privind Codul de procedura fiscală și s-au verificat autorizațiile 

eliberate pentru comerțul stradal. 

- s-au făcut 80 de intervenții pentru sprijinul Poliției Naționale  în urma apelurilor de 

urgență 112 

- s-a supravegheat traficul rutier în zona trecerilor de pietoni 

- s-au făcut 5 acțiuni cu lucrătorii Postului de Poliție Moșnița Nouă și C.J.T. pe 

DJ592,DJ595 pentru depistarea autoutilitarelor care depășesc tonajul. 

- s-a intervenit cu cei de la S.V.S.U la 13 incendii și inundații  

- 18 accidente rutiere 

- s-au sprijinit cei de la Daniflor pentru strângerea câinilor fără stăpân 

      b) Compartimentul disciplina în construcții  

           -  s-a efectuat un număr de 776 de controale pe șantierele de pe raza comunei 

           - s-au aplicat un număr total de 29 sancțiuni contravenționale în baza Legii nr.50/1991 

republicată cu modificările și completările ulterioare în valoare totală de 31.000 lei și 1 

sancțiune contravențională în baza HCL nr.137/2015 în valoare de 400 lei. 

         - s-au înmânat 54 de notificări ,invitații pe șantiere pentru clarificarea stării documentației 

-autorizație de construcție și panou identificare lucrare. 

         - au fost soluționate un număr de 21 sesizări scrise  

         - s-au înmânat 48 de somații în baza prevederilor HCL nr.137/2015  

      - s-a participat la 12 predări de amplasamente pentru extinderi rețele de gaz, la recepția a 54 

branșamente de apă. 

     - s-au verificat 45 de amplasamente (locații) anterior eliberării certificatelor de urbanism și 

autorizațiilor de construire în vederea identificării eventualelor încălcări ale legislației. 

   c) Compartimentul protecția  mediului 

    - s-au înregistrat 15 sesizări scrise , alte 5 sesizări verbale de la cetățeni din comună 

referitoare la: deșeuri abandonate, disconfort provocat de către Ambrozie, din care : 10 sesizări 

au fost soluționate prin măsuri de remediere ,impuse persoanelor fizice sau juridice în cauză;  3 

sesizări nu erau conforme cu situația constatată în teren. 

 - au fost aplicate 200 somații scrise și 30 somații verbale în vederea soluționării problemelor 

constatate 

 - au fost acțiuni de strângere a câinilor fără stăpân din comuna Moșnița Nouă 

 - campanii precum Let  Do It, România, Curățenia de Primăvară, Curățenia de Toamnă, două 

campanii împreună cu cei de la ROREC, unde s-au strâns DEEE-URI . 

- combaterea speciei de ambrozie,  două acțiuni de dezinsecție, inventarul arborilor aflați în 

comună 



- în ceea ce privește deșeurile de țesut animal menționăm că în decursul acestui an s-a 

transportat conform contractului încheiat între Primăria Moșnița și S.C. Pro Air Clean S.R.L. o 

cantitate de 3628,80 kg țesut animal. 

 d) Compartimentul disciplina comercială 

  - 177 de controale la societățile comerciale care își desfășoară activitatea pe raza comunei 

Moșnița Nouă. 

  - în urma controalelor efectuate au fost identificate un număr de 129 de societăți comerciale 

care apar cu puncte de lucru pe raza comunei fără a desfășura o activitate comercială și un 

număr de 48 de societăți comerciale care își desfășoară activitatea pe raza comunei. 

  - s-au înmânat un număr de 48 de invitații firmelor care își desfășoară activitatea pe raza 

comunei fără a deține acordul de funcționare emis de Primăria Comunei Moșnița Nouă, au fost 

sancționate cu avertismente verbale, fiind consiliate cu privire la modul de funcționare și au 

fost îndrumate către Serviciul Autorizări din cadrul Primăriei în vederea obținerii autorizației 

de funcționare. 

  - s-a întocmit referat cu propunerea de modificare a regulamentului de autorizare și desfășurare 

a activitățiilor comerciale pe raza comunei Moșnița Nouă. 

e) Compartimentul afișaj stradal și publicitate 

 - în cursul anului 2016 Serviciul afișaj stradal și publicitate a efectuat un număr de 17 controale 

la societățile de pe raza comunei Moșnița Nouă care dețin  panouri publicitare. 

- conform legii 185/2013 s-au identificat un număr de 52 de panouri publicitare, care sunt în 

curs de intrare în legalitate (demolare si autorizare). 

 - s-au avertizat verbal conform Legii nr.185/2013 și O.G.nr. 2/2001 mai multe persoane 

fizice/juridice care au desfășurat afișaj neautorizat pe raza comunei  

 

 

CULTURĂ 

Activități desfășurate conform agendei cultural-sportive pe anul 2016: 

1. Cupa de iarnă la fotbal de sală 

2. Bal  Fărșang 

3. Ziua Pământului  

4. Ziua Copilului 

5. Roadele Toamnei 

6. Ignatul-Festival de iarnă 

7. Ruga Satului Moșnița Veche 

8. Ruga Satului Moșnița Nouă 

9. Ruga Satului Urseni 

10. Ruga Satului Albina 



11. Festival de colinde 

12. Ruga catolică Urseni -Balul Strugurilor 

13. Ziua Națională a României 

14. Ziua Principatelor Române 

15. Ziua Eroilor 

16. Săptămâna Sportivă 

17. Concurs Creație literară 

18. Concurs desen/arte plastice 

 

         

 Poliția Națională 

 Respectarea ordinii și liniștii publice, apărarea drepturilor și libertăților fundamentale 

ale cetățenilor, au fost și sunt asigurate de către instituții specializate ale statului, respectiv 

jandarmeria, poliția națională, poliția locală. 

 În prezent ,după noua organizare, la Postul de Poliție Moșnița Nouă își desfășoară 

efectiv activitatea un număr de 3 polițiști. Activitățile prioritare sunt axate pe asigurarea unui 

climat de siguranță și securitate publică , prevenirea și combaterea infracționalității și cercetarea 

criminalității pe raza de competență. 

   Asigurarea climatului de ordine și siguranță publică a fost și este realizat prin activitățile 

desfășurate de către lucrătorii postului de poliție cu sprijinul autorităților locale și al cetățenilor, 

în special lucrătorii Poliției Locale Moșnița Nouă care, până în prezent au fost un sprijin real în 

combaterea și prevenirea fenomenului infracțional. 

 Pentru o mai bună vizionare a evoluției faptelor antisociale pe raza comunei Moșnița Nouă 

și a satelor aparținătoare, vă prezentăm o statistică privind trendul acestora în anul 2016: 

A) Pe linia faptelor de natură contravențională: 

- În 2016, până în prezent, au fost aplicate un nr de 321 sancțiuni Contravenționale, în 

valoare de 103,215 lei 

  De precizat la acest capitol este faptul că un număr de 48 de sancțiuni au fost aplicate la 

Legea 61/1991 Rep., un număr de 267 de sancțiuni au fost aplicate la OUG 195/2002 și un 

număr de 6 sancțiuni au fost aplicate la acte normative. 

B) Pe linia faptelor de natură penală:  

- la nivelul postului de poliție existau în lucru în anul 2016 un nr.de 155 dosare penale cu 

autori necunoscuți, în 12 luni au intrat un nr.de 50 dosare din care au fost soluționate un 

nr.de 29 dosare, rămânând în lucru un nr. de 169 dosare penale cu autori necunoscuți 

De reținut aici este faptul că, în aproape toate dosarele penale cu autori neidentificați sunt 

cercetate infracțiuni contra patrimoniului, respectiv, infracțiuni de furt. 

- la nivelul postului de poliție existau în lucru în anul 2016 un nr de 30 dosare penale cu 

autori cunoscuți, în 12 luni au intrat un nr . de 68 dosare din care au fost soluționate un 

nr . de 59 dosare, rămânând în lucru un nr .de 39 dosare penale cu autori cunoscuți 



Au fost efectuate cercetări penale față de un nr. de 82 persoane pentru săvârșirea a diverse 

infracțiuni din Codul Penal și OUG 195/2002 Rep. Un nr. de 18 persoane au fost înaintate cu 

propunerea de trimitere în judecată. Față de 5 persoane s-a luat măsura reținerii și prezentarea 

Parchetului de pe Lângă Judecătoria Timișoara cu propunerea de arestare preventivă. 

 

C) Pe linia intervențiilor la 112 sau sesizărilor directe ale cetățenilor: 

 - polițiștii din cadrul postului de poliție au fost solicitați la un nr. de 117 intervenții de urgență 

în urma apelurilor făcute de cetățeni, după cum urmează: 

- la un nr. de 43 au fost constate infracțiuni  

- la un nr. de 35 s-a intervenit la scandaluri în familie 

- la un nr. de 12 s-a intervenit la scandaluri în public 

- la un nr. de 8 s-au constatat infracțiuni flagrante 

- la un   nr. de 7 s-a procedat la internarea involuntară a unor bolnavi psihici 

- la un nr .de 12 intervenții a fost necesară fluidizarea traficului rutier ca urmare a unor accidente 

de circulație  

D) Pe linia activităților de prevenire: 

 - au fost efectuate  un nr. de 60 patrule /zi și 143/noapte 

- au fost efectuate 219 controale pe linia modului de respectare circulației autovechicule pe 

drumuri publice 

- au fost efectuate un nr. de 30 acțiuni, diverse linii ( ordine publică, deținători de arme, 

deținători de câini periculoși, baruri, jocuri de noroc, evidența populației, etc)  

- lucrătorii postului au participat la mai multe măsuri de ordine cu ocazia diverselor manifestări 

de pe raza comunei (meciuri de fotbal, activități religioase, sărbători locale, manifestări politice) 

Din analiza indicatorilor menționați mai sus, se poate desprinde concluzia că, faptele 

antisociale de pe raza comunei Moșnița Nouă sunt la nivel ridicat, atât ca fenomen 

contravențional cât și ca fenomen infracțional, motiv pentru care se impune fixarea unor 

priorități în vederea creșterii sentimentului de siguranță în rândul populației și întăririi încrederii 

cetățeanului în autoritățile locale, cum ar fi: 

- Prevenirea și combaterea furturilor din locuințe și societăți comerciale 

- Prevenirea și combaterea violenței intrafamiliale 

- Prevenirea și combaterea delicvenței juvenile 

- Prevenirea și combaterea infracționalității stradale 

- Desfășurarea unor activități de prevenire și combatere a fenomenului infracțional în 

rândul elevilor și anume cazurile de absenteism școlar, comportament deviant și 

delicvență juvenilă atât în școli cât și în împrejurimile acestora. 

Pentru realizarea obiectivelor propuse este necesară întărirea colaborării și consolidarea 

unei relații de parteneriat cu administrația publică locală, consolidarea unei relații de parteneriat 

cu populația și antrenarea acesteia în activitățile ce privesc asigurarea ordinii și siguranței 

publice. 

 



PROIECTE ȘI PROGRAME DE DEZVOLTARE LOCALĂ 

 

 Proiecte propuse / aprobate 2017 

 

1. Construire  After school 

2. Modernizare infrastructură rutieră 

3. Canalizare Urseni 

4. Reabilitare și eficientizare termică 

5. Cereri de finanțare trimise către Programul Național de Dezvoltare Locală – 7 

6. Extindere sediu administrativ 

7. Modernizare site 

8. Modernizare și dotare arhivă U.A.T. 

9. Proiect achiziționare autospecială pentru situații de căderi masive de zăpadă 

  

 Prin acest raport, am prezentat activitatea desfășurată de Consiliul Local Moșnița Nouă, 

aparatul de specialitate al primarului,  precum și proiectele derulate și pe care dorim să le 

derulăm în continuare.  

Toate acestea sunt rezultatul unei munci susținute și responsabile, dovedind că avem o 

administrație publică locală eficientă și care lucrează în folosul cetățeanului.  

  Vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat în anul 2016, împreună 

reușind să asigurăm speranța unor condiții de viață și civilizație mai bune locuitorilor comunei.        

    

Cu stimă  

              Primar  

Florin-Octavian  BUCUR. 


