D I S P O Z I Ţ I E,
Privind convocarea în şedinţă ordinară a membrilor Consiliului Local Moşniţa Nouă
Primarul comunei Moşniţa Nouă;
Având în vedere prevederile art.39 alin .1. si ale art.68 alin 1 din Legea nr.215/2001 a
Administrației Publice Locale, republicată;
DI S P U N E
Art.1. Se convoacă în sedinţă ordinară membrii consiliului local, pentru data de
30.05.2018, orele 17.00 Şedinţa va avea loc în sala de ședințe a consiliului local şi va avea
următoarea:
ORDINE

DE

ZI

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local
de venituri si cheltuieli al comunei Moșnița Nouă pentru anul 2017, inițiat de primarul
Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe
anul 2018, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
3.Proiect de hotărâre privind transmiterea spre administrare și folosinţă a unor
mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă
către Aquatim SA, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur,
4.Proiect de hotărâre privind transmiterea spre administrare și folosinţă a unor
mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă
către Aquatim SA, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
5.Proiect de hotărâre privind activitatea de valorificare a cabalinelor lăsate în libertate și
nesupravegheate pe domeniul public și privat al comunei Moșnița Nouă, în urma trecerii acestora în
proprietatea Comunei Moșnița Nouă, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian

Bucur.
6.Proiect de hotărâre privind înscrierea în C.F. nr. 412146 Moșnița Nou, a suprafetei
totale de 90.000 mp si dezlipirea imobilului, rezultand patru loturi cu suprafata totala de
90.000 mp, teren extravilan, situat în localitatea Mosnita Veche, Comuna Mosnita Noua,
inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
7.Proiect de hotărâre privind emiterii acordului Consiliului Local Moşnita Nouă
pentru "Racord fibra optica la site Orange", fibra optica amplasata subteran si aerian pe stalpii

existenti pe domeniul public al localității Moșnița Noua si pe terenul identificat prin CF
nr.404923 nr. Cad 404923 si CF nr. 402497 nr. Cad 402497, aflat in administrarea Consiliului
Local Moşnita Nouă, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
8.Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului inscris in C.F. nr. 421777, nr. Cad
421777 in suprafata totala de 11.454 mp, in 13 loturi, conform PUZ aprobat cu HCL nr.
18/26.02.2007 pentru Parcelare, dezmembrare si concesionare pentru construire locuinte,
functiuni complementare, teren intravilan, situat in Mosnita Noua, inițiat de primarul
Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
9.Proiect de hotărâre privind dotarea și monitorizarea, prin înregistrare audio-video a
ședințelor Consiliului Local al Comunei Moşnita Nouă, inițiat de primarul Comunei Moșnița
Nouă Florin Octavian Bucur.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de gestiune, a Contului de profit şi
pierdere şi repartizarea profitului net al S.C. MOŞNIŢEANA S.R.L. pentru exerciţiul financiar 2017

11.Diverse .
Art.2. Prezenta se comunică:
Instituţiei Prefectului Judeţului Timiș
Un exemplar se afişează
Moşniţa Nouă la 25.05.2018
Nr. 69

PRIMAR,
Florin Octavian BUCUR

AVIZEAZĂ,
Secretar,
Monika SZABO

C O N V O C A T O R
Se convoacă în ședință ordinară membrii consiliului local pentru data de
30.05.2018, orele 17.00, în sala de ședințe a consiliului local. Ședința va avea următoarea:

ORDINE

DE

ZI

.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului local de
venituri si cheltuieli al comunei Moșnița Nouă pentru anul 2017, inițiat de primarul Comunei
Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe
anul 2018, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
3.Proiect de hotărâre privind transmiterea spre administrare și folosinţă a unor
mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă
către Aquatim SA, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur,
4.Proiect de hotărâre privind transmiterea spre administrare și folosinţă a unor
mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă
către Aquatim SA, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
5.Proiect de hotărâre privind activitatea de valorificare a cabalinelor lăsate în libertate și
nesupravegheate pe domeniul public și privat al comunei Moșnița Nouă, în urma trecerii acestora în
proprietatea Comunei Moșnița Nouă, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian
Bucur.
6.Proiect de hotărâre privind înscrierea în C.F. nr. 412146 Moșnița Nou, a suprafetei
totale de 90.000 mp si dezlipirea imobilului, rezultand patru loturi cu suprafata totala de
90.000 mp, teren extravilan, situat în localitatea Mosnita Veche, Comuna Mosnita Noua,
inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
7.Proiect de hotărâre privind emiterii acordului Consiliului Local Moşnita Nouă
pentru "Racord fibra optica la site Orange", fibra optica amplasata subteran si aerian pe stalpii
existenti pe domeniul public al localității Moșnița Noua si pe terenul identificat prin CF
nr.404923 nr. Cad 404923 si CF nr. 402497 nr. Cad 402497, aflat in administrarea Consiliului
Local Moşnita Nouă, inițiat de primarul Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
8.Proiect de hotărâre privind dezlipirea imobilului inscris in C.F. nr. 421777, nr. Cad
421777 in suprafata totala de 11.454 mp, in 13 loturi, conform PUZ aprobat cu HCL nr.
18/26.02.2007 pentru Parcelare, dezmembrare si concesionare pentru construire locuinte,

functiuni complementare, teren intravilan, situat in Mosnita Noua, inițiat de primarul
Comunei Moșnița Nouă Florin Octavian Bucur.
9.Proiect de hotărâre privind dotarea și monitorizarea, prin înregistrare audio-video a
ședințelor Consiliului Local al Comunei Moşnita Nouă, inițiat de primarul Comunei Moșnița
Nouă Florin Octavian Bucur.
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de gestiune, a Contului de profit şi
pierdere şi repartizarea profitului net al S.C. MOŞNIŢEANA S.R.L. pentru exerciţiul financiar 2017.

11.Diverse .

NR.CRT.

NUMELE ŞI PRENUMELE

1.

BALTĂ RELU

2.

BELINȚAN MIRCEA VASILE

3.

BRONȚ MARCELA FABIOLA

4.

CASAP VASILE ADRIAN

5.

CZERNAY PAUL

6.

KADAR GHEORGHE

7.

KOVACS ELISABETA

8.

LAZĂR TOMA DAN

9.

MURĂȘAN SIMONA LOREDANA

10.

NISTOR ADRIANA

11.

PETRUSE REMUS VASILE

12.

PROTEASA ALEXANDRU
CONSTANTIN

13.

SORINCĂU IOAN

14.

TĂMAŞ MARIANA

15.

ZĂVOIAN CONSTANTIN

SEMNĂTURA

Moşniţa Nouă la
25.05.2018

Secretar,
SZABO MONIKA

PROIECT DE H O T Ă R Â R E
Privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului de venituri si cheltuieli al
comunei Moșnița Nouă pentru anul 2017.
Consiliul Local al comunei Moşniţa Nouă ;
Luând in considerare avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Moşniţa Nouă ;
Având în vedere ;


raportul de specialitate cu nr. 13065/22.05.2018 aprobat de primarul comunei,
întocmit de către biroul de contabilitate,

În conformitate cu prevederile art. 57 din Legea 273/2006 privind Finantele Publice
Locale;
In temeiul prevederilor art 36 alin 4,lit a si ale art 45 alin2 din Legea Administratiei
Publice Locale 215/2001,republicata.

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă contul anual de execuție al bugetului local de venituri si cheltuieli al
comunei Moșnița Nouă pentru anul 2017, conform anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art.2. Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş
- Primarului comunei Moşniţa Nouă
- Preşedintilor comisiilor de specialitate ale consiliului local
- Biroului de contabilitate
- Câte un exemplar se afişează la avizier şi pe site-ul Primăriei Moşniţa Nouă
- Nouă la 22.05.2018
ÎNTOCMIT,
PRIMAR,
Florin Octavian BUCUR

Anexa 1 la HCL NR. ............................................

Nr Denumire indicator
crt

COD

Prevederi
bugetare
la 31,12,2017

Încasări realizate
la
data de
31,12,2017

VENITURI TOTAL SF

cod 00.01

14.001.200

12.589.820

1

Impozit pe ven din transf.

cod 03.02

1.310.780

308.938

2

cod 04.02

6.073.580

5.858.512

3

Cote si sume defalcate
din impozit pe venit
Impozite si taxe pe proprietate

cod 07.02

2.365.710

1.752.072

4

Sume defalcate din TVA

cod11.02

4.518.300

4.440.246

5

Taxe pe utilizarea bunurilor

cod 16.02

662.770

616.504

6

Alte impozite si taxe

cod 18.02

90.700

86.743

7

Venituri din proprietate

cod 30.02

434.060

349.680

8

Venituri din taxe administrative

cod 34.02

75.270

77.484

9

Amenzi si penalitati

cod 35.02

274.720

277.962

10 Diverse venituri

cod 36.02

1.607.940

1.506.979

11 Varsam din sect de functionare(se
scad)

cod
37.02.03

-3.412.630

-2.685.400

Cheltuielile sectiunii de functionare sunt urmatoarele:
 Cheltuieli de personal
 Bunuri si servicii
 Asistenta sociala
 Alte cheltuieli


Pe structura cheltuielile se reflecta astfel,
Nr Denumire indicator
crt
CHELTUIELI TOTAL SF
1

2

3

4

COD

Prevederi
bugetare
la 31,12,2017
14.001.200

Plati efectuate la
data de
31,12,2017
12.569.819

3.067.000

2.893.156

1.558.000

1.545.867

Cheltuieli de personal

cod
50.02
cod
51.02
51.02.10

Cheltuieli de bunuri si servicii

51.02.20

1.126.700

996.034

Alte cheltuieli

510259

352.300

351.255

Alte servicii publice generale

162.000

132.156

Cheltuieli de personal

cod
54.02
54.02.10

128.000

122.241

Cheltuieli de bunuri si servicii

54.02.20

34.000

9.915

Ordine publica si siguranta
nationala:
Cheltuieli de personal

cod
61.02
61.02.10

700.280

485.600

393.000

375.888

Cheltuieli de bunuri si servicii

61.02.20

307.280

109.712

Invatamant:

2.859.300

2.701.178

Cheltuieli de personal

cod
65.02
65.02.10

2.226.300

2.204.959

Cheltuieli de bunuri si servicii

65.02.10

552.000

476.060

Burse

65.02.59

32.000

9.220

Autoritati publice

5

6

7

8

Ajutoare sociale

650257

49.000

10.939

Cultura,recreere si religie :

580.600

484.077

Cheltuieli de personal

cod
67.02
67.02.10

0

0

Cheltuieli de bunuri si servicii

67.02.20

580.600

484.077

Asig si asistenta sociala:

1.103.000

1.024.448

Cheltuieli de personal

cod
68.02
68.02.10

662.000

954.676

Asistenta sociala

68.02.57

441.000

429.772

Dezvoltare publica:

2.488.120

2.212.033

Cheltuieli bunuri si servicii

cod
70.02
70.02.20

2.448.120

2.207.033

Alte cheltuieli

700259

40.000

5.000

Protectia mediului:

cod
74.02
74.02.20

481.070

463.392

481.070

463.392

cod
84.02
84.02.20

2.509.000

2.139.965

2.509.000

2.139.965

cod
87.02
87.02.10

50.830

33.814

50.830

33.814

Cheltuieli de bunuri si servicii

9

Transporturi:
Cheltuieli de bunuri si servicii

10 Alte actiuni economice:
Cheltuieli bunuri si servicii

Sectiunea de dezvoltare:
Veniturile sectiunii de dezvoltare sunt urmatoarele:
- Varsaminte din sectiunea de functionare
- Venituri din valorificarea unor bunuri

- Sume din excedentul anilor precedenti in vederea utilizarii finantarii cheltuielilor de
dezvoltare
Pe surse de venituri se reflecta astfel,

Nr
crt Denumire indicator
VENITURI TOTAL SD
Venituri din valorificarea bunurilor
Varsaminte din sectiunea de
functionare
Subventii
Sume primite de la UE
Sume din excedentul anilor
precedenti

COD
cod 00.01
cod 39.02
cod
37.02.04
4202
4802

Incasări realizate
Prevederi
la
bugetare
data de
la 31,12,2017
31,12,2017
17.904.230
10.610.549
1.216.790
1.382.678

9802

3.417.230
6.094.060
5.116.600

2.690.000
1.757.109
4.780.762

2.059.550

Cheltuielile sectiunii de dezvoltare sunt urmatoarele:
-Cheltuieli de capital
-Transferuri pentru cheltuieli de capital
Pe structura cheltuielile se reflecta astfel,

Nr
crt Denumire indicator
CHELTUIELI TOTAL SD
1 Autoritati publice
Cheltuieli de capital
2 Ordine si siguranta nationala
Cheltuieli de capital
3 Invatamant
Cheltuieli de capital
4 Cultura recreere si religie
Cheltuieli de capital
5 Loc serv si dezv publica
Cheltuieli de capital
6 Transporturi
Cheltuieli de capital

COD
cod 50.02
cod 51,02
51.02.71
cod 61.02
61.02.71
cod 65.02
65.02.71
cod 67.02
67.02.71
cod 70.02
70.02.71
cod 84.02
84.02.71

Prevederi bugetare Plati efectuate la
la 31,12,2017
data de 31,12,2017
12.787.630
5.429.503
1.221.340
991.455
1.221.340
991.455
334.700
331.274
334.700
331.274
2.606.980
362.311
2.606.980
362.311
2.128.890
120.430
2.128.890
120.430
3.090.830
1.604.638
3.090.830
1.604.638
3.404.890
2.019.395
3.404.890
2.019.395

Fata de cele prezentate mai sus, propunem Consiliului Local Moșnița Noua analiza si
dezbaterea propunerilor noastre.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

PR O I E CT D E

HOTĂRÂRE

Privind rectificarea bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2018
Consiliul Local al comunei Moşniţa Nouă,
Având în vedere raportul de specialitate cu nr. 13.273/23.05.2018, întocmit de către
biroul financiar contabil și referatul cu nr. 13.115/22.05.2018, întocmit de biroul de achiziții
publice, din cadrul Primăriei Moşniţa Nouă,
În conformitate cu prevederile Legii nr.2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, art.19,
din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale,
În temeiul prevederilor art.,27, 36 alin (4) lit.a si ale art.45 alin.(2 ),lit.a, alin.4 din
Legea nr.215/2001 a Administraţiei Publice Locale,republicată,
H O T Ă

R Ă

Ş T E

Art.1. Se aprobă rectificarea bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul
2018, după cum urmează:

VENITURI[mii lei]
Sursa de venit
Impozit pe venit
Cote si sume defalcate
impozitul pe venit, din care:
Cote def.din imp pe venit
Sume alocate de CJT.
pt.echilibrarea bug. local
Impozit si taxe pe proprietate
Sume defalcate din TVA, din
care

Buget initial

Influenţe

309,00
3.126,00
2.640,00

309,00
+129.00

3.255,00

+129.00

2.769,00

486,00
2.139,00

Prevederi finale

486,00
+590.00

4.514,90

2.729,00
4.514,90

Sume def.din TVA
pt.finant. chelt.descentralizate
la nivelul com.oraselor
municipiilor

1.348,90

1.348,90

Sume defalcate din TVA ptr
drumuri

25,00

25,00

Sume def.din TVA
pt.echilibrarea bugetelor locale

3.141,00

3.141,00

Taxe pe utilizarea bunurilor

727,66

Alte impozite şi taxe fiscale

87,00

87,00

350,00

350,00

77,00

77,00

278,00

278,00

1.602,50

1.602,50

Venituri din proprietate
Venituri din taxe administrative
Venituri din amenzi,penalitati
Diverse venituri
Venituri din valorificarea unor
bunuri

311,84

+314.54

+775.56

1.042,20

1.087,40

Subvenţii de la bugetul de stat

0,00

Sume din bug AFIR ptr proiecte
PNDR

0,00

Fondul european Agricol de
dezvoltare (FEADR)

0,00

+514.00

514,00

Donatii și sponsorizari

0,00

TOTAL

13.522,90

+2323.10

15.846,00

CHELTUIELI[mii lei]
Capitolul de cheltuieli

Buget initial

I Autorităţidin care:

Influenţe

Prevederi finale

3.418,18

+268.00

3.686,18

Personal

2.462,00

+20.00

2.482,00

Bunuri si servicii

733,30

+104.00

837,30

Alte cheltuieli

156,70

+50.00

206,70

Investitii

66,18

+94.00

160,18
0,00

II Evidenta
populatieidin care:

208,00

+4.00

212,00

Personal

196,00

+4.00

200,00

Bunuri si servicii

12,00

12,00
0,00

III Aparare,ordine
publica si siguranta
nationaladin care:
A Politia locala

814,00
582,00

+34.5

848,50

+32.00

614,00

Personal

487,00

+8.00

495,00

Bunuri si servicii

95,00

+24.00

119,00

Investitii

0,00
0,00

B Serv voluntariat situatii de
urgenta

232,00

Personal

105,00

Bunuri si servicii

127,00

+2.5

234,50
105,00

+2.50

129,50
0,00

IV Învăţământdin care

1.532,61

+622.00

2.154,61

Personal

0,00

Bunuri si servicii

325,00

Burse

20,00

20,00

34,00

34,00

Ajutoare sociale
Investitii

281,61

Proiecte cu finantare din fonduri
europene externe
nerambursabile (Infiintarea unei
crese)

872,00

Proiecte cu finantare din fonduri
europene externe
nerambursabile (Construire
cladire Afterschool regim
inaltime P+1E si imprejmuire

+38.00

+70.00

363,00

351,61

872,00

+514

514,00

2.058,64

+196.00

2.254,64

Bunuri si servicii

413,74

+36.00

449,74

Investitii

984,90

+160.00

1.144,90

Proiecte cu finantare din fonduri
europene externe
nerambursabile (Modernizare si
dotare camine culturale in loc
Mosnita V Urseni Albina
comuna Mosnita Noua )

660,00

V Culturădin care:

660,00

0,00

VI Asistenţa socialădin
care

1.198,00

+20.00

1.218,00

Personal

673,00

+10.00

683,00

Indemnizatii fixe

525,00

+10.00

535,00
0,00

VII Dezvoltare
publicădin care

6.710,25

+580.60

7.290,85

Bunuri si servicii

2.485,00

+350.00

2.835,00

Investitii

2.410,25

+230.60

2.640,85

Proiecte cu finanțare din
fonduri externe
nerambursabile(Canalizare
Urseni)

1.815,00

VIII Protecţia mediuluidin care

400,00

+50.00

450,00

400,00

+50.00

450,00

Bunuri si servicii

1.815,00

0,00
IX Transporturidin
care

4.413,82

+548.00

4.961,82

Bunuri si servicii

1.011,00

+150.00

1.161,00

Investiţii

1.633,22

+398.00

2.031,22

Proiecte cu finantare din fonduri
externe nerambursabile
(Modernizare infrastructura
rutiera)

1.769,60

1.769,60

0,00
X Alte actiuni economicedin
care
Bunuri si servicii

30,00

30,00

30,00

30,00
0,00

TOTAL

20.783,50

+2323.10

23.106,60

Art.2. Prezenta se comunică:
Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş
Primarului comunei Moşniţa Nouă
Biroului financiar contabil din cadrul Primăriei Moşniţa Nouă
Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş
Preşedinţilor comisiilor de specialitate ale consiliului local
Câte un exemplar se afişează la avizier şi pe site-ul Primăriei Moşniţa Nouă
Moşniţa Nouă la 24.05.2018

ÎNTOCMIT,
PRIMAR,

Florin Octavian BUCUR

Nr ____/___________
SE APROBA
PRIMAR

RAPORT DE SPECIALITATE
cu ocazia rectificarii Bugetului Local al comunei Mosnita Noua
pentru anul 2018
Biroul financiar contabil al Comunei Mosnita Noua ,in conformitate cu :
- Prevederile Legii 2 a Bugetului de stat pe anul 2018,
- Legii nr 273/2006,art.19,alin.2 privind Finantele Publice Locale, cu modificarile si
completarile ulterioare si a

- Legii Administratiei Publice Locale nr.215/2001, propune aprobarea Bugetului Local
al comunei Mosnita Noua pe anul 2018.
Atat veniturile cat si cheltuielile au fost structurate pe Sectiunile de functionare si de
dezvoltare
S-a urmarit ca toate sectoarele de activitate de pe raza comunei sa aibe alocate surse de
finantare ,pentru buna desfasurare a activitatilor.
Pentru sustinerea Sectiunii de Functionare , s-a rectificat suma de 856.50 mii lei
provenita din veniturile proprii suma de 952,60 mii lei la capitolul Dezvoltare publica , in
urma referatului intocmit de compartimentul achizitii cu nr
13115/22.05.2018 si suma
de 514 mii lei sume ce reprezinta avans proiect After School AFIR.
Propunerile executivului cu privire la rectificarea bugetului, se regasesc mai detaliat
in anexa I ,parte componenta a sustinerii analizei rectificarii Bugetului pe anul 2018

Inspector compartiment
financiar-contabil
LAURA CHIFAN

Intocmit
DUMITRU TOGERESCU

Anexa 1

VENITURI[mii lei]
Sursa de venit
Impozit pe venit
Cote si sume defalcate impozitul
pe venit, din care:
Cote def.din imp pe venit
Sume alocate de CJT.
pt.echilibrarea bug. local
Impozit si taxe pe proprietate
Sume defalcate din TVA, din

Buget initial

Influenţe

309,00
3.126,00
2.640,00

309,00
+129.00

3.255,00

+129.00

2.769,00

486,00
2.139,00
4.514,90

Prevederi finale

486,00
+590.00

2.729,00
4.514,90

care
Sume def.din TVA
pt.finant. chelt.descentralizate
la nivelul com.oraselor
municipiilor

1.348,90

1.348,90

Sume defalcate din TVA ptr
drumuri

25,00

25,00

Sume def.din TVA
pt.echilibrarea bugetelor locale

3.141,00

3.141,00

Taxe pe utilizarea bunurilor

727,66

Alte impozite şi taxe fiscale

87,00

87,00

350,00

350,00

77,00

77,00

278,00

278,00

1.602,50

1.602,50

Venituri din proprietate
Venituri din taxe administrative
Venituri din amenzi,penalitati
Diverse venituri
Venituri din valorificarea unor
bunuri

+314.54

311,84

+775.56

1.042,20

1.087,40

Subvenţii de la bugetul de stat

0,00

Sume din bug AFIR ptr proiecte
PNDR

0,00

Fondul european Agricol de
dezvoltare (FEADR)

0,00

+514.00

Donatii și sponsorizari

514,00
0,00

TOTAL

13.522,90

+2323.10

15.846,00

CHELTUIELI[mii lei]
Capitolul de cheltuieli

Buget initial

I Autorităţidin care:

Influenţe

Prevederi finale

3.418,18

+268.00

3.686,18

Personal

2.462,00

+20.00

2.482,00

Bunuri si servicii

733,30

+104.00

837,30

Alte cheltuieli

156,70

+50.00

206,70

Investitii

66,18

+94.00

160,18
0,00

II Evidenta populatieidin
care:

208,00

+4.00

212,00

Personal

196,00

+4.00

200,00

Bunuri si servicii

12,00

12,00
0,00

III Aparare,ordine
publica si siguranta
nationaladin care:
A Politia locala

814,00
582,00

+34.5

848,50

+32.00

614,00

Personal

487,00

+8.00

495,00

Bunuri si servicii

95,00

+24.00

119,00

Investitii

0,00
0,00

B Serv voluntariat situatii de
urgenta

232,00

Personal

105,00

Bunuri si servicii

127,00

+2.5

234,50
105,00

+2.50

129,50
0,00

IV Învăţământdin care

1.532,61

+622.00

Personal

2.154,61
0,00

Bunuri si servicii

325,00

Burse

20,00

20,00

34,00

34,00

Ajutoare sociale
Investitii

281,61

Proiecte cu finantare din fonduri
europene externe
nerambursabile (Infiintarea unei
crese)

872,00

+38.00

+70.00

363,00

351,61

872,00

Proiecte cu finantare din fonduri
europene externe
nerambursabile (Construire
cladire Afterschool regim
inaltime P+1E si imprejmuire

+514

514,00

2.058,64

+196.00

2.254,64

Bunuri si servicii

413,74

+36.00

449,74

Investitii

984,90

+160.00

1.144,90

V Culturădin care:

Proiecte cu finantare din fonduri
europene externe
nerambursabile (Modernizare si
dotare camine culturale in loc
Mosnita V Urseni Albina
comuna Mosnita Noua )

660,00

660,00

0,00

VI Asistenţa socialădin
care

1.198,00

+20.00

1.218,00

Personal

673,00

+10.00

683,00

Indemnizatii fixe

525,00

+10.00

535,00
0,00

VII Dezvoltare
publicădin care

6.710,25

+580.60

7.290,85

Bunuri si servicii

2.485,00

+350.00

2.835,00

Investitii

2.410,25

+230.60

2.640,85

Proiecte cu finanțare din
fonduri externe
nerambursabile(Canalizare
Urseni)

1.815,00

VIII Protecţia mediuluidin care

400,00

+50.00

450,00

400,00

+50.00

450,00

Bunuri si servicii

1.815,00

0,00
IX Transporturidin
care

4.413,82

+548.00

4.961,82

Bunuri si servicii

1.011,00

+150.00

1.161,00

Investiţii

1.633,22

+398.00

2.031,22

Proiecte cu finantare din fonduri
externe nerambursabile
(Modernizare infrastructura
rutiera)

1.769,60

1.769,60

0,00
X Alte actiuni economicedin
care
Bunuri si servicii

30,00

30,00

30,00

30,00
0,00

TOTAL

20.783,50

+2323.10

Inspector financiar contabil

Intocmit

Laura Chifan

Dumitru Togerescu

23.106,60

PROIECT DE H O T Ă R Â R E
privind transmiterea spre administrare şi folosinţă a unor mijloace fixe care fac parte
din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA
Consiliul local al comunei Moșnița Nouă,
Având în vedere referatul cu nr. 13.085/22.05.2018 întocmit de către d-nul Cadar Emil şi
Hotărârea Consiliului Local nr. 142/27.08.2009 privind aprobarea delegării gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în comuna Moșnița Nouă prin
atribuire directă operatorului regional SC AQUATIM SA Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.8,alin.3, lit.d din Legea nr. 51/2006 privind
serviciile comunitare de utilităţi publice,republicată ale art.12 din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia modificată şi ale art. 36 alin.2 lit.(c) şi (d),
alin. 6 lit. (a) pct.14, alin. 5 lit. (a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 8 si 10 din Contractul de Delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 932/19.01.2010 încheiat între SC
Aquatim SA şi Asociaţia de dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timiş ;
În temeiul art 45 alin. 3 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată şi modificată;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă transmiterea spre administrare şi folosinţă a mijloacelor fixe și a
terenului aferent extinderii alimentării cu apă – prin subtraversare, din anexa nr. 1și 2 la
prezenta hotărâre, către Aquatim SA pentru a completa Anexa V „Lista cu bunurile
proprietate publică transmise operatorului” la Contractul de Delegare a serviciilor publice
de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 932/19.01.2010 încheiat între Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară apă şi de canalizare, aprobat prin HCL nr. 142/27.08.2009.
Art.2. Prezenta se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş
- Primarului comunei Moşniţa Nouă
- R.A. AQUTIM S.A.
- Preşedintilor comisiilor de specialitate ale consiliului local

- Un exemplar se afișează la avizier şi pe site-ul Primăriei Moşniţa Nouă
- Nouă la 22.05.2018

ÎNTOCMIT,
PRIMAR,
Florin Octavian BUCUR

PROIECT DE H O T Ă R Â R E
privind transmiterea spre administrare și folosinţă a unor mijloace fixe care fac parte
din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA
Consiliul local al comunei Moșnița Nouă,
Având în vedere referatul cu nr. 13.084/22.05.2018 întocmit de către d-nul Cadar Emil şi
Hotărârea Consiliului Local nr. 142/27.08.2009 privind aprobarea delegării gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare în comuna Moșnița Nouă prin
atribuire directă operatorului regional SC AQUATIM SA Timişoara;
În conformitate cu prevederile art.8,alin.3, lit.d din Legea nr. 51/2006 privind
serviciile comunitare de utilităţi publice,republicată ale art.12 din Legea nr. 213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia modificată şi ale art. 36 alin.2 lit.(c) şi (d),
alin. 6 lit. (a) pct.14, alin. 5 lit. (a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică
locală, republicată şi modificată;
În conformitate cu prevederile art. 8 si 10 din Contractul de Delegare a gestiunii
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 932/19.01.2010 încheiat între SC
Aquatim SA şi Asociaţia de dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timiş ;
În temeiul art 45 alin. 3 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală,
republicată şi modificată;

HOTĂRĂŞTE:
Art.1. Se aprobă transmiterea spre administrare şi folosinţă a mijloacelor fixe și a
terenului aferent extinderii alimentării cu apă – prin subtraversare, din anexa nr. 1și 2 la
prezenta hotărâre, către Aquatim SA pentru a completa Anexa V „Lista cu bunurile
proprietate publică transmise operatorului” la Contractul de Delegare a serviciilor publice
de alimentare cu apă şi de canalizare nr. 932/19.01.2010 încheiat între Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară apă şi de canalizare, aprobat prin HCL nr. 142/27.08.2009.
Art.2. Prezenta se comunică:
-Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş
- Primarului comunei Moşniţa Nouă
- R.A. AQUTIM S.A.
- Preşedintilor comisiilor de specialitate ale consiliului local

- Un exemplar se afișează la avizier şi pe site-ul Primăriei Moşniţa Nouă
- Nouă la 22.05.2018

ÎNTOCMIT,
PRIMAR,
Florin Octavian BUCUR

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

Privind activitatea de valorificare a cabalinelor lăsate în libertate și nesupravegheate pe domeniul
public și privat al comunei Moșnița Nouă, în urma trecerii acestora în proprietatea Comunei Moșnița
Nouă
Consiliul Local al comunei Moşniţa Nouă ;

Luând in considerare avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Moşniţa
Nouă ;
Având în vedere raportul de specialitate cu nr. 13.320/24.05.2018 întocmit de către executor
fiscal,Alina Nacu
În conformitate cu prevederile art.6 alin.6 din O.G nr. 14/2007 pentru reglementarea modului
și condițiilor de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului, cu
modificările și completările ulterioare, O.G. nr. Legii nr.205/2004 privind protecția animalelor,
republicată, cu modificările și completările ulterioare, O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al
contravențiilor, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 207/2015, privind Codul de
procedură fiscală,
În temeiul prevederilor art. 36 alin.5,lit.b si ale art.45 alin 1 din Legea Administratiei Publice
Locale 215/2001,

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă raportul de evaluare nr. 051/04.05.2018, întocmit de expert evaluator
Trăilă Mircea Dorin și caietul de sarcini în vederea vânzării prin licitaţie publică deschisă a
cabalinelor lăsate în libertate și nesupravegheate pe domeniul public și privat al comunei
Moșnița Nouă, în urma trecerii acestora în proprietatea Comunei Moșnița Nouă
Art.2.

Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş
- Primarului comunei Moşniţa Nouă
- Biroului Financiar Contabil

- Preşedintilor comisiilor de specialitate ale consiliului local
- Câte un exemplar se afişează la avizier şi pe site-ul Primăriei Moşniţa Nouă
Moşniţa Nouă la 24.05.2018

ÎNTOCMIT,
PRIMAR,
Florin Octavian BUCUR

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

Privind înscrierea în C.F. nr. 412146 Moșnița Nou, a suprafetei totale de 90.000 mp si
dezlipirea imobilului, rezultand patru loturi cu suprafata totala de 90.000 mp, teren extravilan,
situat în localitatea Mosnita Veche, Comuna Mosnita Noua
Luând in considerare avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Moşniţa Nouă ;
Având în vedere ;
 raportul de specialitate cu nr. 13.277/ 23.05.2018, aprobat de primarul comunei,
întocmit de către Sef Birou Urbanism Ghilezan Eva Eugenia Gabriela,
 documentatia tehnica de dezmembrare a imobilului întocmita de S.C. Gis-Survey
S.R.L.
În conformitate cu prevederile :





art.23, art.132 si art.135 din Ordinul nr. 700 din 9 iulie 2014 privind aprobarea
Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară, republicată cu modificările și completările ulterioare,
art.36 din Legea Fondului Funciar nr. 18/1991, republicată cu modificările și
completările ulterioare,
art. 36 alin.2, lit.c, art.45, alin.3, art.49 şi ale art.121,alin.1 din Legea Administraţiei
Publice Locale 215/2001,republicată

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Aprobarea inscrierii terenurilor identificate prin Ps 188/1/1/1 in suprafata de
1.5923 Ha, Ps 188/1/1/2 in suprafata de 2.48 Ha, Ps 188/1/1/3 in suprafata de 4.39 Ha, Ps
188/1/1/4 in suprafata de 0.78 Ha, cu o suprafata total de 90.000 mp, in C.F. nr. 412146.
Art.2. Aprobarea dezlipirii terenurilor menționate mai sus conform documentației
tehnice întocmita de S.C. Gis-Survey S.R.L. în vederea reconstituirii dreptului de proprietate a
persoanelor îndreptatite în baza Legii nr.165/2013.
Art.3.

Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş
- Primarului comunei Moşniţa Nouă
- Preşedintilor comisiilor de specialitate ale consiliului local

- O.C.P.I. Timiș,
- Câte un exemplar se afişează la avizier şi pe site-ul Primăriei Moşniţa Nouă
Moşniţa Nouă la 23.05.2018
ÎNTOCMIT,
PRIMAR,
Florin Octavian BUCUR

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

Privind emiterii acordului Consiliului Local Moşnita Nouă pentru "Racord fibra optica la site
Orange", fibra optica amplasata subteran si aerian pe stâlpii existenti pe domeniul public al
localitatii Mosnita Noua si pe terenul identificat prin CF nr.404923 nr. Cad 404923 si CF nr.
402497 nr. Cad 402497, aflat in administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă,

Consiliul Local al comunei Moşniţa Nouă ;
Luând in considerare avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Moşniţa
Nouă ;
Având în vedere referatul cu nr.13.279/23.05.2018 întocmit de către șef birou urbanism
Gabriela Ghilezan,
În conformitate cu prevederile art.6, alin.12 din Legea Nr.159 din 19.07.2016 privind

regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru stabilirea
unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de comunicaţii electronice
În temeiul prevederilor art. 36 alin.2, lit.c ,art.119,120 din Legea Administraţiei Publice
Locale 215/2001,
HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă emiterea acordului Consiliului Local Moşnita Nouă pentru "Racord
fibra optica la site Orange", fibra optica amplasata subteran si aerian pe stalpii existenti pe
domeniul public al localitatii Mosnita Noua si pe terenul identificat prin CF nr.404923 nr. Cad
404923 si CF nr. 402497 nr. Cad 402497, aflat in administrarea Consiliului Local Moşnita
Nouă.

Art.2. Autorizația de construire pentru "Racord fibra optica la site Orange", fibra optica
amplasata subteran si aerian pe stalpii existenti pe domeniul public al localitatii Mosnita Nouă
se va emite după prezentarea acordului privind dreptul de acces la infrastructura fizică emis
de E-Distribuție Banat S.A., a acordului notarial al tuturor proprietarilor afectati de traseul
fibrei optice, precum si a tuturor avizelor și acordurilor solicitate în certificatul de urbanism.
Art.3.

Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş
- Primarului comunei Moşniţa Nouă

- Preşedintilor comisiilor de specialitate ale consiliului local
-Câte un exemplar se afişează la avizier şi pe site-ul Primăriei Moşniţa Nouă
Moșnița Nouă la 23.05.2018

ÎNTOCMIT,
PRIMAR,
Florin Octavian BUCUR

SE APROBA,
PRIMAR
FLORIN OCTAVIAN BUCUR
Nr. 13.279/23.05.2018

REFERAT
Privind acordul Consiliului Local Moşnita Nouă pentru "Racord fibra optica la
site Orange", fibra optica amplasata subteran si aerian pe stalpii existenti pe
domeniul public al localitatii Mosnita Noua si pe terenul identificat prin CF nr.
404923 nr. Cad 404923 si CF nr. 402497 nr. Cad 402497, aflat in administrarea
Consiliului Local Moşnita Nouă
Avand in vedere solicitarea firmei S.C. ORANGE ROMANIA S.A.,
inregistrata cu nr. 13.235/23.05.2018, la Primaria comunei Mosnita Noua, cu
privire la emiterea Acordului Consiliului Local Mosnita Noua, conform cu
cerintele Certificatului de Urbanism nr. 166 din 14.02.2018, cu privire la
emiterea acordului Consiliului Local Mosnita Noua, pentru lucrarea "Racord
fibra optica la site Orange".
Tinand cont de prevederile din Legea Administraţiei Publice Locale nr.
215/2001, republicată unde la Sectiunea a-2-a sunt specificate urmatoareleː
Art. 36
alin. (1) Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate
problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in
competenta altor autoritati ale administratiei publice locale sau centrale.
alin. (2) Consiliul local exercita urmatoarele categorii de atributii:
lit. c) atributii privind administrarea domeniului public si privat al comunei,
orasului sau municipiului;
CAP. XII

Bunuri si lucrari publice

SECTIUNEA 1

Administrarea bunurilor

ART. 119 Constituie patrimoniu al unitatii administrativ-teritoriale bunurile
mobile si imobile care apartin domeniului public al unitatii administrativteritoriale, domeniului privat al acesteia, precum si drepturile si obligatiile cu
caracter patrimonial.
ART. 120 (1) Apartin domeniului public de interes local sau judetean
bunurile care, potrivit legii sau prin natura lor, sunt de uz sau de interes public si
nu sunt declarate prin lege de uz sau de interes public national.
Avand in vedere prevederile Legii Nr.159 din 19.07.2016 privind regimul
infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii electronice, precum şi pentru
stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării reţelelor de
comunicaţii electronicela art. 6, alin. (12) sunt specificate urmatoareleː
Alin. (12) Furnizorii de reţele de comunicaţii electronice care instalează
reţele pe stâlpi, piloni sau pe alte elemente de infrastructură fizică aflate pe
proprietate publică, inclusiv pe drumuri, vor încheia, cu respectarea normelor
privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, doar contracte de
exercitare a dreptului de acces la infrastructura fizică cu persoanele care deţin
ori controlează elementele de infrastructură fizică, în condiţiile prezentei legi,
urmând a datora tarife doar acestor persoane.
Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local Mosnita Noua,
analizarea emiterii acordul Consiliului Local Moşnita Nouă pentru pentru
"Racord fibra optica la site Orange", fibra optica amplasata subteran si aerian pe
stalpii existenti pe domeniul public al localitatii Mosnita Noua si pe terenul
identificat prin CF nr. 404923 nr. Cad 404923 si CF nr. 402497 nr. Cad 402497,
aflat in administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă

PROPUNEM:
1. Analizarea si aprobarea emiterii acordul Consiliului Local Moşnita Nouă
pentru "Racord fibra optica la site Orange", fibra optica amplasata
subteran si aerian pe stalpii existenti pe domeniul public al localitatii
Mosnita Noua si pe terenul identificat prin CF nr. 404923 nr. Cad 404923
si CF nr. 402497 nr. Cad 402497, aflat in administrarea Consiliului Local
Moşnita Nouă
SEF BIROU URBANISM

Gabriela GHILEZAN

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

Privind dezlipirea imobilului inscris in C.F. nr. 421777, nr. Cad 421777 in suprafata totala de
11.454 mp, in 13 loturi, conform PUZ aprobat cu HCL nr. 18/26.02.2007 pentru Parcelare,
dezmembrare si concesionare pentru construire locuinte, functiuni complementare, teren
intravilan, situat in Mosnita Noua
Luând in considerare avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local
Moşniţa Nouă ;
Având în vedere ;



raportul de specialitate cu nr. 13.280/ 23.05.2018, aprobat de primarul comunei,
întocmit de către Sef Birou Urbanism Ghilezan Eva Eugenia Gabriela,
 documentatia tehnica de dezmembrare a imobilului întocmita de S.C. PILOT CAD

S.R.L.
În conformitate cu prevederile :


art.23, art.132 si art.135 din Ordinul nr. 700 din 9 iulie 2014 privind aprobarea
Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de cadastru şi carte
funciară, republicată cu modificările și completările ulterioare,
 art.36 din Legea Fondului Funciar nr. 18/1991, republicată cu modificările și
completările ulterioare,
 art.3 din Legea nr. 213/1998, actualizată, privind proprietatea publică și regimul
juridic al acesteia,
În temeiul prevederilor art. 36 alin.2, lit.c, art.49 şi ale art.121 alin 3, din Legea
Administraţiei Publice Locale 215/2001,republicată

HOTĂRĂŞTE
Art.1. Aprobarea dezlipirii terenului identificat prin C.F. nr. 421777, nr. Cad 421777
in suprafata totala de 11.454 mp, in 13 loturi, conform PUZ pentru Parcelare, dezmembrare si
concesionare pentru construire locuinte, functiuni complementare aprobat cu HCL nr.
18/26.02.2007, teren intravilan, situat in Mosnita Noua, în baza documentației tehnice de
dezlipire a imobilului întocmita de S.C. PILOT CAD S.R.L.
Art.2. Dupa intabularea documentatiei de dezlipire a celor 13 parcele de teren in
suprafata totala de 11.454 mp, va ramane in proprietatea Comunei Mosnita Noua,
dupa cum urmeazaː
Nr. Crt. Nr. Cadastral Suprafata mp
1.
LOT 1
798
2.
LOT 2
809
3.
LOT 3
1316
4.
LOT 4
537
5.
LOT 5
547
6.
LOT 6
700
7.
LOT 7
700
8.
LOT 8
700
9.
LOT 9
700
10.
LOT 10
700
11.
LOT 11
700
12.
LOT 12
613
13.
LOT 13
2634
14.
TOTAL
11454
Art.3. Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş
- Primarului comunei Moşniţa Nouă
- Preşedintilor comisiilor de specialitate ale consiliului local

- O.C.P.I. Timiș,
- Câte un exemplar se afişează la avizier şi pe site-ul Primăriei Moşniţa Nouă
Moşniţa Nouă la 23.05.2018
ÎNTOCMIT,
PRIMAR,
Florin Octavian BUCUR

SE APROBA,
PRIMAR
FLORIN OCTAVIAN BUCUR
Nr. 13.280/ 23.05.2018

REFERAT

Privind aprobarea dezlipirii imobilului inscris in C.F. nr. 421777, nr. Cad
421777 in suprafata totala de 11.454 mp, in 13 loturi, conform PUZ aprobat cu
HCL nr. 18/26.02.2007 pentru Parcelare, dezmembrare si concesionare pentru
construire locuinte, functiuni complementare, teren intravilan, situat in Mosnita
Noua
Având în vedere prezentul referat, intocmit de catre sef birou urbanism
Gabriela Ghilezan;
Prin expunerea de motive prezentata prin prezentul referat, se propune
dezlipirea terenului identificat prin C.F. nr. 421777, nr. Cad 421777 in suprafata
totala de 11.454 mp, in 13 loturi, conform PUZ pentru Parcelare, dezmembrare
si concesionare pentru construire locuinte, functiuni complementare aprobat cu
HCL nr. 18/26.02.2007, teren intravilan, situat in Mosnita Noua, în baza
documentației tehnice de dezlipire a imobilului întocmita de S.C. PILOT CAD
S.R.L. Dupa intabularea documentatiei de dezlipire parcelele de teren in
suprafata totala de 11.454 mp, va ramane in proprietatea Comunei Mosnita
Noua.
Având în vedere ORDIN nr. 700 din 9 iulie 2014 (*actualizat*)privind
aprobarea Regulamentului de avizare, recepţie şi înscriere în evidenţele de
cadastru şi carte funciară(actualizat până la data de 6 noiembrie 2014*),
republicată cu modificările și completările ulterioare, la art.23, art.132 si art.135,
sunt specificate următoarele :
„Art. 23 - (1) Documentaţiile cadastrale întocmite la cerere, în vederea
înscrierii în evidenţele de cadastru şi carte funciară, pot fi:
(...)
e) documentaţie pentru dezlipire/alipire teren;
(...)„
„Art. 132 - (1) Imobilul poate fi modificat prin alipiri sau dezlipiri. Aceste
operaţiuni de modificare a imobilului au caracter material şi nu implică niciun
transfer de proprietate. Modificările care intervin prin operaţiunile de
alipire/dezlipire se fac pe baza unor documentaţii cadastrale recepţionate de
biroul teritorial şi a unui act încheiat în formă autentică notarială.
(2) Alipirea imobilelor alăturate se poate realiza dacă sunt situate în
aceeaşi unitate administrativ-teritorială şi dacă sunt toate situate în intravilan sau
toate în extravilan.
(3) Proprietarii unor imobile alăturate, în vederea unei mai bune exploatări
a acestora, pot solicita înscrierea alipirii în cartea funciară în baza actului de
alipire, a unei convenţii privind stabilirea cotelor-părţi deţinute din imobilul
rezultat în urma alipirii, încheiată în formă autentică şi a unei documentaţii
cadastrale. Prin excepţie, în zona de extravilan, în scopul constituirii de
exploataţii agricole, imobilele pot fi alipite fără a fi înscrise în prealabil în cartea

funciară, dacă imobilul rezultat este delimitat în teren prin detalii fixe, stabile în
timp. Documentaţia cadastrală se înregistrează pe flux întrerupt şi se întocmeşte
în baza convenţiei în formă autentică a proprietarilor, pentru întreg imobilul
rezultat din alipire. În actul autentic de alipire imobilele se identifică după nr.
topografic sau după identificatorii din titlurile de proprietate. „
„Art. 135 - (1) Din punct de vedere tehnic:
a) dezlipirea este operaţiunea de împărţire a unui imobil înscris în cartea
funciară în două sau mai multe imobile cu suprafeţe egale/inegale ce se vor
înscrie în cărţi funciare distincte;
b) alipirea este operaţiunea prin care două sau mai multe imobile alăturate
înscrise în cărţi funciare distincte se unesc într-un singur imobil, rezultând o
singură carte funciară. „
Precum si de prevederile Legii nr. 7/1996 republicata 2013, legea
cadastrului si a publicitatii imobiliare, actualizata, la art. 27, sunt specificate
urmatoarele :
„Art. 27 - (1) Imobilele ce aparțin domeniului public și domeniului privat
al statului sau, dupa caz, al unitatii administrativ-teritoriale se vor înscrie în cărți
funciare speciale ale unității administrativ-teritoriale pe care sunt situate, cu
excepțiile prevăzute de lege. „
Supunem Comisiilor din cadrul Consiliului Local Mosnita Noua,
analizarea posibilitatii terenului identificat prin C.F. nr. 421777, nr. Cad 421777
in suprafata totala de 11.454 mp, in 13 loturi, conform PUZ pentru Parcelare,
dezmembrare si concesionare pentru construire locuinte, functiuni
complementare aprobat cu HCL nr. 18/26.02.2007, teren intravilan, situat in
Mosnita Noua, în baza documentației tehnice de dezlipire a imobilului întocmita
de S.C. PILOT CAD S.R.L. Dupa intabularea documentatiei de dezlipire,
parcelele de teren in suprafata totala de 11.454 mp, va ramane in proprietatea
Comunei Mosnita Noua.
PROPUNEM:
1. Aprobarea dezlipirii terenului identificat prin C.F. nr. 421777, nr. Cad
421777 in suprafata totala de 11.454 mp, in 13 loturi, conform PUZ
pentru Parcelare, dezmembrare si concesionare pentru construire locuinte,
functiuni complementare aprobat cu HCL nr. 18/26.02.2007, teren
intravilan, situat in Mosnita Noua, în baza documentației tehnice de
dezlipire a imobilului întocmita de S.C. PILOT CAD S.R.L.
2. Dupa intabularea documentatiei de dezlipire a celor 13 parcele de teren in
suprafata totala de 11.454 mp, va ramane in proprietatea Comunei
Mosnita Noua, dupa cum urmeazaː
Nr. Crt. Nr. Cadastral Suprafata mp

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

LOT 1
LOT 2
LOT 3
LOT 4
LOT 5
LOT 6
LOT 7
LOT 8
LOT 9
LOT 10
LOT 11
LOT 12
LOT 13
TOTAL

798
809
1316
537
547
700
700
700
700
700
700
613
2634
11454

SEF BIROU URBANISM
Gabriela GHILEZAN

PROIECT DE

HOTĂRÂRE

Privind dotarea și monitorizarea, prin înregistrare audio-video a ședințelor Consiliului Local
al Comunei Moşnita Nouă,

Consiliul Local al comunei Moşniţa Nouă ;
Luând in considerare avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Moşniţa
Nouă ;
Având în vedere referatul cu nr.13432./25.05.2018 întocmit de către șef birou urbanism
Gabriela Ghilezan,
În conformitate cu prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes
public, a art.11, alin. 2 Legea 52/2003, privind transparența decizională în administrația publică,
republicată cu modificările și completările ulterioare,
În temeiul prevederilor art. 36 alin.3, lit. a, art. 42. alin. 1 și 3 , art. 45, alin. 2, lit. a și art. 115
alin. 1, lit. b din Legea Administrației Publice Locale 215/2001,
HOTĂRĂŞTE

Art.1. Se aprobă achiziționarea unui sistem de înregistrare audio-video a ședințelor
Consiliului Local al Comunei Moşnita Nouă,
Art.2.
Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş
- Primarului comunei Moşniţa Nouă
- Preşedintilor comisiilor de specialitate ale consiliului local
-Câte un exemplar se afişează la avizier şi pe site-ul Primăriei Moşniţa Nouă
Moșnița Nouă la 25.05.2018

ÎNTOCMIT,
PRIMAR,
Florin Octavian BUCUR

PROIECT

DE

HOTĂRÂRE

Privind aprobarea Raportului de gestiune, a Contului de profit şi pierdere şi repartizarea profitului
net al S.C. MOŞNIŢEANA S.R.L. pentru exerciţiul financiar 2017

Consiliul Local al comunei Moşniţa Nouă ;

Luând în considerare avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Moşniţa
Nouă,
Având în vedere Referatul cu nr.547/25.05.2018 depus de către S.C. Moşniţeana S.R.L.,
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.4,lit.a şi ale art.45 alin 2 li.a din Legea
Administratiei Publice Locale 215/2001,
HOTĂRĂŞTE
Art.1. Se aprobă Raportului de gestiune, a Contului de profit şi pierdere şi repartizarea
profitului net al S.C. MOŞNIŢEANA S.R.L. pentru exerciţiul financiar 2017, conform anexei la prezenta
hotărâre.

Art.2. Prezenta se comunică:
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş
- Primarului comunei Moşniţa Nouă
- Preşedinţilor comisiilor de specialitate ale consiliului local
- S.c. Moșnițeana S.R.L.
-Câte un exemplar se afişează la avizier şi pe site-ul Primăriei Moşniţa Nouă
Moşniţa Nouă la 25.05.2018
ÎNTOCMIT,
PRIMAR,
Florin Ictavian BUCUR

