Ne pasă de comunitatea în care trăim și ne implicăm cât de mult putem în vederea atingerii
progresului de care Comuna Moșnița Nouă are atât de multă nevoie!
Din cauza bugetului foarte mic pe care Comuna Moșnița Nouă îl primește anual de la bugetul
de stat, atragerea de fonduri nerambursabile reprezintă o necesitate și este un factor decizional în
procesul de dezvoltare.
În momentul de față avem opt proiecte pentru care am fost declarați eligibili pentru finanțare,
valoarea totală a proiectelor fiind de 46.025.622,36 lei din care valoarea finanțată de bugetul de stat
este de 38.774.222,30 lei iar valoarea care trebuie suportată din bugetul local este de 8.476.950,82 lei.
La capitolul educație stăm foarte bine în momentul de față în ceea ce privește atragerea de
fonduri nerambursabile, avem trei proiecte în derulare și anume:
1. Prin Programul național de dezvoltare rurală am obținut finanțare pentru înființarea unei creșe în
localitatea Moșnița Nouă cu o suprafață construită de 650 mp, cu o capacitate de 3 grupe, respectiv
48 de locuri, care să acopere necesarul de locuri pentru învățământul preșcolar al localității în condițiile
tendinței actuale de creștere a populației.
STADIU
Documentația procedurii simplificate pentru atribuirea contractului de lucrări se află la Instituția
Finanțatoare pentru obținerea ultimului aviz în vederea demarării lucrărilor.
2. Tot prin Programul național de dezvoltare rurală am obținut finanțare pentru construirea unei
clădiri de tip Afterschool, regim de înălțime P+1E și împrejmuire în localitatea Moșnița Nouă cu o
suprafață utilă de 504,93 mp, prevăzută cu 4 săli de curs cu o capacitate de aproximativ 64 de locuri.
STADIU
Proiectul tehnic se află în stadiul de verificare la Instituția Finanțatoare, după obținerea avizului
urmând derularea procedurii simplificate în vederea atribuirii contractului de lucrări.
3. Prin Programul Operațional Regional am obținut finanțare pentru înființarea unei grădinițe cu
program prelungit în localitatea Moșnița Nouă cu o suprafață utilă de 987.99 mp cu o capacitate de
aproximativ 80 de locuri.
STADIU
Am fost declarați eligibili și suntem în etapa semnării contractului de finanțare. Proiectul tehnic este
elaborat, va urma derularea procedurii în vederea atribuirii contractului de lucrări.
Și în ceea ce privește infrastructura avem câteva proiecte în derulare:
4. Extinderea canalizării menajere în localitatea Urseni, fonduri obținute prin Programul național de
dezvoltare rurală și cu ajutorul cărora se urmărește extinderea rețelei de apă uzată de pe raza localității
Urseni cu 14.500 metri, pentru crearea condițiilor minime de bază pentru locuitorii comunei.
STADIU
Documentația procedurii simplificate pentru atribuirea contractului de lucrări se află în etapa
financiară, după finalizare urmând a se trimite către Instituția Finanțatoare pentru obținerea ultimului
aviz necesar în vederea demarării lucrărilor.
5. Extinderea rețelei de alimentare cu apă în comuna Mosnita Noua, pentru care am obținut fonduri
prin Programul Național de Dezvoltare Locală și care urmărește extinderea rețelei de apă pe o lungime
de 65 km, pe raza comunei Moșnița Nouă.
STADIU
Proiectul tehnic este în curs de elaborare iar după finalizarea acestuia va urma derularea procedurii de
atribuire a contractului de lucrări.

6. Modernizarea infrastructurii rutiere în localitățile Moșnița Nouă, Albina și Urseni, fonduri obținute
prin Programul național de dezvoltare rurală pentru modernizarea a 9406 m de drum, din care 4738 m
în localitatea Moșnița Veche, străzile: Ioan Farchescu, Aurel Cosma, Dorin Teodorescu și Vicențiu
Babeș, 1164 m în localitatea Albina, străzile: Bârnar și Ruscă și 3504 m în localitatea Urseni, străzile:
Unirii, Vasile Luminosu, Cneaz Pepelecea, Coloniștilor, Nicolae Botoca, Gării.
STADIU
Documentația procedurii simplificate pentru atribuirea contractului de lucrări se află la Instituția
Finanțatoare pentru obținerea ultimului aviz în vederea demarării lucrărilor.
7. Pentru modernizarea și dotarea căminelor culturale din localitățile Moșnița Veche, Albina și
Urseni, prin fondurile obținute prin Programul Național de Dezvoltare Rurală se urmărește:
- modernizarea prin instalațiile termice și de climatizare interioare, instalații paratrăsnet, instalații
detecție și semnalizare;
- dotarea căminelor culturale cu mobilier (mese, scaune, vitrine, etc.) și cu echipamente audio video și
it (echipamente hardware și software, sistem audio și video, sistem de lumini etc.).
STADIU
Dotările au fost deja puse în funcțiune în căminele din localitățile Moșnița Veche, Albina și Urseni;
Procedura simplificată pentru atribuirea contractului de lucrări în vederea modernizării se află în etapa
financiară, după finalizare urmând a se trimite către Instituția Finanțatoare pentru obținerea ultimului
aviz necesar în vederea demarării lucrărilor.
8. Prin Grupul de Acțiune Locală am obținut finanțare pentru achiziționarea unui utilaj dotat cu lamă
de deszăpezire și sărăriță, menit să ajute la reducerea costurilor implicate pe perioada de iarnă în ceea
ce privește serviciile de deszăpezire.
STADIU
Am fost declarați eligibili și suntem în etapa semnării contractului de finanțare, după care urmează
derularea procedurii de achiziție.
Din păcate, deoarece toate aceste proceduri nu depind în totalitate de noi ci și de factori
precum posibile contestații pe parcursul procedurilor sau obținerea de avize și aprobări de la diferite
Instituții, ceea ce determină decalarea termenelor, nu putem știi cu certitudine când vor începe sau se
vor finaliza lucrările.
În stadiul de depunere mai avem diverse proiecte pe diferite linii de finanțare cum ar fi:
construirea unui bazin de înot, construirea unui cămin cultural în localitatea Moșnița Nouă, extindere
iluminat public, extindere canalizare menajeră, modernizare infrastructură rutieră, modernizare sediu
administrativ, construirea unei piețe agroalimentare și în continuare, încercăm să depunem proiecte
pe toate liniile de finanțare care se deschid și pentru care îndeplinim condițiile de eligibilitate.

