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RAPORTUL PRIMARULUI 

2018 
 

 

 

Cadrul legal de referinţă privind activitatea Primăriei Comunei Moșnița Nouă îl constituie 

Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată. 

 

Misiunea Primăriei Comunei Moșnița Nouă reprezintă un ansamblu de orientări 

fundamentale privind:  

• produsele și serviciile publice oferite pentru satisfacerea nevoilor generale și specifice; 

• segmentul de piata din sectorul public căruia li se adresează;  

• unitatea administrativ teritorială și colectivitatea locală unde sunt oferite serviciile;  

• mijloacele tehnice folosite pentru producerea și furnizarea lor.  

 

Obiectivele principale ale activităţii desfăşurate în anul 2018 au vizat:  

• cresterea calitatii actului administrativ, prin utilizarea eficienta a resurselor;  

• servicii de calitate orientate către cetațean;  

• desfăsurarea unei activitați transparente, cu respectarea cadrului legal;  

• creșterea preocupării pentru imaginea publică a Primariei. 

 

Starea economica: 

 

In anul 2018, activitatea autorității locale a avut ca obiectiv respectarea legalității și a 

interesului cetățenilor în măsura posibilităților și resurselor disponibile, iar activitatea primarului 

s-a desfășurat in acord cu interesele generale ale Comunei Moșnița Nouă asigurând gospodrirea 

eficientă a comunei, a bugetului local și, nu în ultimul rând, bunăstarea cetățenilor din comuna 

Moșnița Nouă, vizând: dezvoltarea infrastructurii comunei , atragerea de fonduri nerambursabile, 

atragerea de investitori, repararea si intretinerea drumurilor si a infrastructurii educationale, 

asigurarea transparentei in ceea ce priveste cheltuirea banilor publici si a actiunilor intreprinse de 

administratia publica. 
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Intreaga activitate desfășurată de aparatul de specialitate al primarului și de serviciile 

publice aflate in subordinea consiliului local au avut la baza aplicarea hotararilor Consiliului 

Local Moșnița Nouă, a dispozitiilor primarului cu respectarea obligatiilor si atributiilor stabilite 

de actele normative in vigoare.  

Anul 2018 a fost unul deosebit de greu, dar cu toate acestea veniturile realizate au crescut. 

Din această sumă au fost finanțate o serie de proiecte extrem de importante pentru Comuna 

Moșnița Nouă. 

Pe lângă fondurile colectate de la populație au fost atrase fonduri europene și 

guvernamentale pentru demararea și continuarea unor proiecte de anvergură care vor asigura 

dezvoltarea durabilă a Comunei Moșnița Nouă. 

In cursul anului activitatea compartimentului cu atribuţii de stabilire, constatare, 

înregistrare, colectare si încasare a impozitelor si taxelor locale care devin venit la bugetul local 

s-au mentinut in aceiasi parametri, atat cele referitoare la relatiile functionale specifice in ceea ce 

priveste  calitatea serviciilor oferite contribuabililor cat si de relationare cu consiliul local, 

precum si  perfectionarea parametrilor de natura fiscala, aceasta s-a concretizat in cresterea 

gradului de colectare a creantelor bugetului local al Consiliului Local Moșnița Nouă . 

Avand in vedere situatia economica a comunei Moșnița Nouă, numai printr-o puternica 

implicare a conducerii administratiei publice locale s-a reusit continuarea investitiilor demarate in 

anii anteriori, precum si deschiderea de noi investitii strategice pentru comunitate.  

 Acest raport cumulează rapoartele de activitate pe anul 2018 ale compartimentelor 

funcţionale ale aparatului de specialitate al primarului, evidenţiind cu precădere obiectivele de 

activitate specifică şi modul de atingere a acestor obiective, respectiv aducerea la îndeplinire a 

hotărârilor consiliului local şi a dispoziţiilor emise de primar. 
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 În anul 2018 primarul comunei a emis un număr de 248 dispoziții, consiliul local a 

adoptat un număr de 413 hotărâri, duse la îndeplinire de către personalul din aparatul de 

specialitate. 

 În anul 2018 au fost organizate un număr de 21 de ședințe ale consiliului local din care 12 

ședințe ordinare și 9 ședințe extraordinare sau de îndată, după caz. 

 Pe rolul instanțelor de judecată s-au aflat un număr de 23 dosare în care Comuna 

Moșnița Nouă, Primarul Comunei Moșnița Nouă sau Comisia Locală de Fond Funciar au 

avut calitatea de pârâte, după cum urmează: 

 1.DOSAR NR. 16369/325/2017, reclamant Duma Stela, obiect fond funciar, reconstituire 

drept de proprietate, termen 27.02.2019, 

 3.DOSAR NR. 6367/30/2017, reclamant Maria Di Valentin, obiect obligația de a face, 

reconstituire drept de proprietate, acțiune respinsă, în apel, 

 4.DOSAR NR. 7486/30/2017, reclamant Rotaru Tabita, obiect anulare act administrativ, 

acțiune respinsă în prima instanță, 

 5.DOSAR NR. 10.088/30/2017, reclamant SHOKRAEI ALIREZA, obiect anulare act 

administrativ respectiv circuit legal de avizare a Proiectului Planului Urbanistic Zonal,, 

Dezvoltare Zonă Rezidențială cu Locuințe Colective, Înșiruite, Locuințe Individuale P+M, 

acțiune respinsă, 

 6.DOSAR NR. 24282/325/2017, reclamant DR. SĂNDESC, obiect pretenții, chemați în 

garanție de către S.C. Omniasig Vienna Insurance Group, acțiune respinsă în prima instanță, s-a 

declarat apel nu s-a fixat încă termenul de judecată.  

 7.DOSAR NR. 16095/325/2017, reclamant Micșa Maria, obiect fond funciar, acțiune 

respinsă în primă instanță și apel, 

 8.DOSAR NR. 6986/30/2015, reclamant reclamant Spengler Huanita, Constantinescu 

Alexandru, obiect Legea nr.10/2001, acțiune respinsă în primă instanță și apel, 

 9.DOSAR NR. 883/325/2017, reclamant Gornic Florin, obiect obligația de a face, acțiune 

respinsă în primă instanță și apel, 

 10.DOSAR NR. 2047/30/2018, reclamant SHOKRAEI ALIREZA, obiect pretenții, 

termen 04.02.2019, 
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 11.DOSAR NR. 7068/30/2017, reclamant VLAICU IONEL, obiect anulare act 

administrativ, acțiune respinsă, 

 12.DOSAR NR. 14049/325/2017, reclamant reclamant Spengler Huanita, Constantinescu 

Alexandru, obiect fond funciar, acțiune respinsă de prima instanță și de instanța de apel,  

 13.DOSAR NR. 16854/325/2017, reclamant ROȘU STELA, obiect fond funciar, acțiune 

respinsă de prima instanță și de instanța de apel,  

 14. DOSAR NR. 1223/30/2018, reclamant ZELE TUDOR ANDREI, obiect obligația de a 

face, acțiune suspendată, 

 15. DOSAR NR. 1637/325/2018, reclamantă fiind Petre Claudia, obiect acțiune în 

constatare, acțiune respinsă în prima instanță, s-a declarat apel  nu are fixat termenul de judecată, 

 16. DOSAR NR. 14231/325/2018, reclamant fiind Isac Mircea, obiect fond funciar, 

acțiune respinsă în prima instanță, s-a declarat apel  nu are fixat termenul de judecată, 

 17. DOSAR NR. 5201/30/2018, reclamantă S.C. INVESTIRE S.R.L., anulare act 

administrativ, nu are fixat termenul de judecată, 

 18.DOSAR NR. 4570/30/2018, reclamanți MOICA IOAN. CHIS GRIGORE, DASCĂLU 

IULIAN  anulare act administrativ, termen 19.02.2019, 

 19.DOSAR NR. 1802/30/2018, reclamantă MUSCU OLGA MARILENA anulare act 

administrativ, acțiune respinsă. 

 20. DOSAR NR. 5469/30/2018, reclamant SORINCĂU IOAN obiect comunicare 

informații de interes public, termen 11.02.2019, 

 21. DOSAR NR. 13886/325/2018, reclamantă fiind COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ, obiect 

modificare carte funciară, termen de judecată 04.03.2019, 

22. DOSAR NR. 5530/30/2018, reclamantă MUSCU OLGA MARILENA anulare act 

administrativ, nu s-a fixat încă termenul de judecată, 

 23. DOSAR NR.7757/325/2016, reclamant ȘUTAC MARIA, obiect uzucapiune, acțiune 

respinsă. 
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Lista proceselor aflate pe rolul instanțelor judecătorești, în care Consiliul Local Moșnița 

Nouă are calitatea de pârât -toate au ca obiect rectificare carte funciară. 

 

1. Dosar. nr. 28041/325/2016, reclamanți Lazea Ioan și Lazea Ecaterina, obiect- rectificare 

carte funciară – admite cererea.  

2. Dosar 19469/325/2017, reclamant Todea Eugenia, obiect rectificare carte funciară – 

admite acțiunea. 

3. Dosar nr. 9178/325/2017, reclamanți Domokos Mihai și Domokos Saveta, obiect-

rectificare carte funciară- admite cauza -21.06.2018. 

4. Dosar nr. 471/325/2018, reclamanți Singuran Constantin, obiect-rectificare carte funciară- 

amână cauza -20.02.2019. 

5. Dosar nr. 9967/325/2018, PAROHIA ORTODOXĂ ROMÂNĂ, obiect rectificare carte 

funciară – s-a admis acțiunea, nu ne-am opus deoarece nu se aduce nici o atingere 

domeniului public sau privat al comunei Moșnița Nouă. 

6. Dosar nr. 22062/325/2018, reclamanți Băbuți Elena, Hofer Viorica Rodica și Proteasa 

Adriana Felicia, obiect – modificare suprafață – întâmpinare. 

7. Dosar nr. 1633/325/2018, reclamanți Pocol Mircea și Pocol Gerorgeta – obiect -

modificarea mențiunilor din C.F. privitoare la suprafață -termen 19.02.2019. 

8. Dosar nr. 25.733/325/2018, reclamant Pintea Eleonora obiect -modificarea mențiunilor 

din C.F. privitoare la suprafață – amână cauza, termen 26.03.2019. 

9. Dosar nr. 21556 /325/2018, reclamanți Proteasa Mircea și Proteasa Adriana -Felicia- 

obiect -modificarea mențiunilor din C.F. privitoare la suprafață -termen 27.03.2019. 

10. Dosar nr. 22256 /325/2018, reclamanți Crișan Mioara Maria și Țoancă Darius Adrian -         

obiect -modificarea mențiunilor din C.F. privitoare la suprafață -termen 21.03.2019. 

11. Dosar nr. 22045 /325/2018, reclamanți Crișan Mioara Maria și Țoancă Darius Adrian- 

obiect -modificarea mențiunilor din C.F. privitoare la suprafață -termen 26.03.2019. 

12. Dosar nr. 2869/325/2018, reclamanți Mateiu Floria și Mateiu Florin Ion – obiect -

modificarea mențiunilor din C.F. privitoare la suprafață, admite cererea. 
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13. Dosar nr. 21641/325/2018, reclamanți Luca Maria, Chistol Ofelia, Prunar Adriana și Luca 

Sorin    – obiect -modificarea mențiunilor din C.F. privitoare la suprafață – termen 

29.03.2019. 

14. Dosar nr.  16143/325/2018, reclamanți Sfetcu Toma Traian și Sfetcu Rodica– obiect -

modificarea mențiunilor din C.F. privitoare la suprafață – termen 25.02.2019. 

15. Dosar nr. 26248 /325/2018, reclamanți Tamas Ioan, Tamas Maria și Tamas Teodor– 

obiect -modificarea mențiunilor din C.F. privitoare la suprafață – termen 26.02.2019. 

16. Dosar nr. 25285 /325/2017, reclamanți Cuciureanu Galik Ana Elisabeta, Sajgo Iuliana 

Agneta, Galik Iuliana și Cucoran Maria– obiect -modificarea mențiunilor din C.F. 

privitoare la suprafață – termen 27.02.2019. 

17. Dosar nr. 5780/325/2017, reclamanți Reiter Franz și Reiter Uwe Oskar – obiect-  

modificarea mențiunilor din C.F. privitoare la suprafață, admite cererea. 

18. Dosar nr. 8878/325/2017, reclamantă  Dumea Lidia și Dumea Vasile– obiect-  

modificarea mențiunilor din C.F. privitoare la suprafață, admite cererea . 

19. Dosar nr. 5910/325/2017, reclamantă  Morar Florian– obiect-  modificarea mențiunilor 

din C.F. privitoare la suprafață, admite cererea . 

20. Dosar nr. 31603/325/2017, reclamantă  Morar Florian– obiect-  modificarea mențiunilor 

din C.F. privitoare la suprafață, admite cererea . 

21. Dosar nr. 5911/325/2017, reclamantă  Dobra Ioan și Dobra Rodica Daniela– obiect-  

modificarea mențiunilor din C.F. privitoare la suprafață, admite cererea. 

22. Dosar nr. 12.248/325/2017, reclamanți Luca Dorin și Luca Dana - obiect-  modificarea 

mențiunilor din C.F. privitoare la suprafață, admite cererea. 

 

         Modul de ducere la îndeplinire a Hotărârilor Consiliului Local Moșnița Nouă: 
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Data 
Nr. 

HCL 
Conținut Anexe 

22.01 

1 

Privind aprobarea Amenajamentului Pastoral pentru pajiștile 
permanente aflate pe 

teritoriul comunei Moșnița Nouă 

Caracter 
Permanent 

2 Privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2017 
Dus la 

Îndeplinire 

3 

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate a „Proiectului 
extindere canalizare în 

localitatea Albina, Comuna Moşniţa Nouă – prin subtraversare 

În curs de 
execuție 

4 

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate a „Proiectului 
extindere canalizare în 

localitatea – Albina, Extravilan- prin subtraversare” 

  În curs de 
execuție 

5 

Privind aprobarea rețelei școlare ce va funcționa în comuna 
Moşniţa Nouă , în anul școlar 2018- 2019 

Caracter 
Pemanent 

6 

Privind aprobarea înscrierii în cartea funciară cu nr. 406406, 
nr.top 887/3 Moșnița Nouă, situată în localitatea Moșnița Nouă, 

la nr. 150/b a suprafeței reale de teren rezultate în urma 
măsurătorilor 

Dus la 
Îndeplinire 

7 

Privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în C.F. nr.405820 
Moșnița Nouă, nr.cad. 405820, categoria de folosintă curți 

construcții în intravilan pentru dotări și servicii publice,situat în 
Moșnița Nouă, în două loturi cu suprafețe de 1506 mp, 

respectiv 1200 mp, conform documentației anexate 

Dus la 
Îndeplinire 

8 

Privind constituirea Comisiei de identificare și control pentru 
ducerea la îndeplinire a prevederilor H.C.L. cu nr. 

422/20.12.2017 privind stabilirea procedurii cadru de aplicare a 
majorării impozitului cu 500% pentru terenurile agricole 

nelucrate 2 ani consecutiv și cu până la 500 % la clădirile și 
terenurile neîngrijite situate în intravilanul Comunei Moşniţa 

Caracter 
Permanent 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180122/001.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180122/002.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180122/003.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180122/004.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180122/005.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180122/006.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180122/007.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180122/008.pdf
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Nouă 

9 

Pentru modificarea Anexei nr. 1 la H.C.L. cu nr. 156/2013 
privind componența Comisiei Locale de Ordine Publică a 

comunei Moșnița Nouă 

Caracter 
Permanent 

10 

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal — Zona 
rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii 

publice”, pe parcela înscrisă în CF. 409301 cu nr cad 409301(A 
555/2/2), Comuna Mosnița Nouă, Sat URSENI Judetul Timis, 

având ca beneficiari pe MARKUS AURORA, AVRAM RODICA 
LUCIA, AVRAM NICOLAE, ANDREI VALERIA, ANDREI 

ADRIAN, CR ȘMAR MIRCEA VICHENTE 

Caracter 
Permanent 

11 

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -“ Zona rezidentiala 
cu functiuni complementare, dotari si servicii publice”, pe 

parcelele înscrise în CF nr. 417622, 404251 , 417859 cu nr cad 
417622(A 127/2/9),404251 (A 127/2/8),417859 ( A 127/2/7) 

Comuna Mosnița Nouă, sat MOȘNIȚA VECHE , Județul Timiș, 
având ca beneficiari pe VELMAR RESIDENCE SRL, URSUT 

ANA , URSUT VASILE, HORVAT LUCA CIPRIAN, SC 
MOȘNIȚA DEVELOPMENT SRL, SOCIETATEA MOȘNIȚA 

IMOBILIARE 2011 

Caracter 
Permanent 

12 

Privind aprobarea contractării de prestări servicii coregrafie 
dansuri populare pentru membrii Ansamblului Moșnițeana 

Dus la 
Îndeplinire 

13 

Privind aprobarea modificării impozitului pentru terenul situat în 
intravilan și a impozitului pe mijloacele de transport cu masa 
mai mare de 12 tone, datorat în anul fiscal 2018, stabilit prin 

H.C.L cu nr.177/24.05.2017 

Caracter 
Permanent 

14 

Privind întabularea imobilului Lot 1 in suprafata de 5938 mp, 
situat in intravilanul Moșnita Nouă, localitatea Urseni, avand 
destinatia de cimitir, in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, 
domeniul public si administrarea Consiliului Local Moşnita 

Nouă 

Dus la 
Îndeplinire 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180122/009.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180122/010.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180122/011.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180122/012.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180122/013.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180122/014.pdf


9 

 

15 

Privind aprobarea dezlipirii terenului cuprins în C.F. nr.421561 
Moşniţa Nouă, nr.cad. 421561 situat în localitatea Moşniţa 

Veche, având destinația de cimitir, în două loturi 

Dus la 
Îndeplinire 

16 

Privind întabularea imobilului Lot 1 in suprafata de 16673 mp, 
situat in extravilanul Moşnita Nouă, localitatea Mosnita Nouă, 
avand destinatia de cimitir, in proprietatea Comunei Moşnita 

Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local 
Moşnita Nouă, in baza documentatiei tehnice de prima 

inscriere, intocmita de PFA Ing. Popescu Ciprian Cosmin 

Dus la 
Îndeplinire 

17 

Privind aprobarea înființării unei SOCIETĂȚII COMERCIALE 
MOȘNIȚEANA SECURITY S.R.L. 

Dus la 
Îndeplinire 

  

26.01 18 

Privind aprobarea numirii d-nului Marinel SUCIU în funcția de 
administrator al SOCIETĂȚII 

COMERCIALE MOȘNIȚEANA SECURITY S.R.L., pe perioadă 
determinată de 6 luni 

Dus la 
Îndeplinire 

28.02 

19 

Pentru modificarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local cu 
nr. 2/22.01.2018 

privind aprobarea utilizării excedentului bugetar din anul 2017 

Dus la 
Îndeplinire 

20 

Privind aprobarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe 
anul 2018 

Anexe 
Caracter 

Permanent 

21 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 
Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. specificate în textul 

hotărârii 

Dus la 
Îndeplinire 

22 

Privind aprobarea achiziționării unui sistem pentru efectuarea 
plăţilor electronice a obligaţiilor fiscale datorate bugetului local 

de către persoanele fizice şi juridice 

Dus la 
Îndeplinire 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180122/015.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180122/016.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180122/017.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180126/018.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180228/019.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180228/020.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180228/020_1.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180228/021.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180228/022.pdf
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23 

Privind aprobarea nivelului cotizației pentru anul 2018 pentru 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Polul de Creştere 

Timişoara 

Dus la 
Îndeplinire 

24 

Privind aprobarea modificărilor la ACTUL CONSTITUTIV și la 
STATUL Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Polul de 

Creştere Timişoara 

Dus la 
Îndeplinire 

25 

Privind aprobarea atribuirii denumiri străzi pe teritoriul comunei 
Moșnița Nouă, sat Moșnița Veche 

Dus la 
Îndeplinire 

26 

Privind inaintarea unei actiuni in instanta, avand ca obiect 
modificarea suprafetei imobilului identificat prin nr. Cad. Ps 
145/4, inscris in C.F. nr. 411571 localitatea Moşnita Nouă 

    Dus la 
Îndeplinire 

27 

Privind aprobarea organizării păşunatului şi a exploatării 
pajiştilor permanente aflate în domeniul 

privat al Comunei Moșnița Nouă 

Caracter 
Permanent l  

28 

Privind stabilirea taxei de închiriere a unor încăperi din clădirea 
sălii de sport din localitatea 

Moşnița Nouă 

Caracter 
Permanent 

29 

Privind aprobarea achitării nivelului cotizației pentru anul 2018 
pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş ( 

ADID Timiş) 

Dus la 
Îndeplinire 

30 

Privind stabilirea unor normative proprii de cheltuieli la nivelul 
autorităţilor administratiei publice locale ale Comunei Moșnița 

Nouă, al instituțiilor și serviciilor publice din subordinea 
acesteia, pentru anul 2018 

Caracter 
Permanent 

31 

Privind întabularea drumurilor agricole din UAT Moşnita Nouă 
cu numerele cadastrale DE 116/3 in proprietatea Comunei 
Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului 

Local Moșnita Nouă 

Dus la 
Îndeplinire 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180228/023.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180228/024.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180228/025.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180228/026.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180228/027.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180228/028.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180228/029.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180228/030.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180228/031.pdf
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32 

Privind întabularea drumurilor agricole din UAT Moşnita Nouă 
cu numerele cadastrale DE 710 in proprietatea Comunei 

Moșnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului 
Local Moșnita Nouă 

Dus la 
Îndeplinire 

33 

Privind întabularea drumurilor agricole din UAT Moşnita Nouă 
cu numerele cadastrale DE 730 in proprietatea Comunei 

Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului 
Local Moșnita Nouă 

Dus la 
Îndeplinire 

34 

Privind aprobarea caietului de sarcini in vederea elaborarii 
planului urbanistic zonal pentru dezvoltarea unor functiuni mixte 

de tipul serviciilor generale, activitati comerciale si turistice 
precum si a altor activitati care nu afecteaza locuirea pe terenul 
identificat prin C.F.-urile nr. 412366, nr. 412365, nr. 404989, , 

nr. Cad. NGL 215, nr. Cad. NGL 216, nr. Cad. NGL 217, in 
suprafata totala de 31.800 mp, amplasat in localitatea Mosnita 

Veche, UAT Moşnita Nouă 

În curs 

35 

Privind aprobarea închirierii unui Container, d-nei Miculaiciuc 
Stela, pentru a putea fi folosit ca locuinţă socială de necesitate 

Nu s-a 
prezentat la 
încheierea 
contractului 

36 

Privind aprobarea Regulamentului pentru activitatea de 
capturare, adăpostire şi valorificare a animalelor (cai, vaci, 

măgari, etc.) de pe domeniul public și privat al comunei Moșnița 
Nouă, în urma trecerii acestora în proprietatea Comunei 

Moșnița Nouă 

Caracter 
Permanent 

37 

Privind anularea punctului 8 si modificarea punctului 9 din 
anexa nr. 3 la Hotararea Consiliului Local nr. 92 din 

24.06.2015, pentru aprobarea listei cuprinzand categoriile de 
documente emise si / sau gestionate prin aparatul de 

specialitate al primarului comunei Mosnita Noua, care se 
excepteaza de la liberul acces la informatiile de interes public 

Caracter 
Permanent 

38 

Privind aprobarea Planului de acţiune privind serviciile sociale 
administrate şi finanțate din bugetul Comunei Moșnița Nouă, 

pentru anul 2018 

Caracter 
Permanent 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180228/032.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180228/033.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180228/034.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180228/035.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180228/036.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180228/037.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180228/038.pdf
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39 

Privind modificare a limitei de hotar pentru imobilele cu nr. Cad. 
Ps 150/2, Ps145/3 si Ps 150/3/2 inscrise in CF nr. 406598, CF 
nr. 411570 si CF nr. 404072, situat in Mosnita Noua, si mutare 

traseu canal HCN 146/2 

Dus la 
Îndeplinire 

40 

Privind aprobarea apartamentării imobilului cuprins în C.F. nr. 
402373, nr. Top. 402373, localitatea Moşnița Nouă, precum si 

stabilirea functiunilor pentru corpurile de cladire Ci si C2 

Dus la 
Îndeplinire 

41 

Privind întabularea terenurilor neproductive si a strazilor din 
UAT Moşnita Nouă localitatea Mosnita Noua si localitatea 

Albina in proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public 
si administrarea Consiliului Local Moșnita Nouă 

Dus la 
Îndeplinire 

42 

Privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 14 000 lei, 
d-nei Ivan Daniela, în vederea cumpărării de materiale de 

construcție pentru reconstruirea casei arse în urma incendiului 
din data de 26.01.2018 

Dus la 
Îndeplinire 

43 

Privind trecerea din domeniul public al comunei Moșnița Nouă 
în domeniul privat al comunei Moșnița Nouă a unor mijloace 

fixe în vederea scoaterii din funcțiune, valorificare şi după caz 
casare 

Dus la 
Îndeplinire 

44 

Privind dezmembrarea imobilului cu nr. Cad. A 110/10 in 
suprafata de 3072 mp, categoria de folosinta arabil in 

extravilan, situat in Mosnita Noua, in doua loturi cu suprafete de 
2991 mp, respectiv 81 mp 

Dus la 
Îndeplinire 

45 

Privind dezmembrarea imobilului cuprins in C.F. nr. 411568, nr. 
Cad. Ps 139 in suprafata de 64300 mp, categoria de folosinta 
pasune in extravilan, situat in Mosnita Noua, in doua loturi cu 

suprafete de 6920 mp, respectiv 57380 mp 

Dus la 
Îndeplinire 

  

14.03 46 

Privind aprobarea valorii de investiţie a Proiectului privind 
“Construire clădire afterschool, regim de înălțime P+1E si 

împrejmuire “ în comuna Moșnița Nouă, jud. Timiş 
În curs  

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180228/039.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180228/040.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180228/041.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180228/042.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180228/043.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180228/044.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180228/045.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180314/046.pdf


13 

 

47 

Privind aprobarea solicitării unei Scrisori de Garantare de la 
FNGCIMM SA IFN in valoare de 514.000,00 lei, in vederea 

garantării obligaţiilor de plata a avansului în valoare de 
514.000,00 lei din fondurile nerambursabile pentru 

implementarea proiectului intitulat “Construire clădire 
afterschool, regim de înălțime P+1E si împrejmuire “ în 

localitatea Moşnița Noua, com. Moșnița Noua jud. Timis, în 
baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. 

C0720EN00011753700595/05.03.2018 in favoarea Agenției 
pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 

Dus la 
Îndeplinire 

48 

Privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită pe o perioadă de 
49 de ani a terenului cuprins în C.F. nr. 421588 Moșnița Nouă, 

în suprafață de 1.200 mp situat în Moșnița Nouă , strada 
Surduc, Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din 

România, în vederea construirii unui centru pentru 
perfecţionarea aleşilor locali şi a angajaților din primăriile 

comunelor membre 

Revocată 

49 

Privind aprobarea atribuirii în concesiune a terenului cuprins în 
C.F. nr. 421589 Moșnița Nouă, în suprafață de 1.506 mp situat 

în Moșnița Nouă , strada Surduc, Uniunii Naționale a 
Patronatului Român ,, UNPR – BANAT” în vederea construirii 

unui centru transfrontalier de monitorizare prin tehnologii 
avansate ale mediului şi gestionării situaţiilor de urgență, 
desfăşurarea de activităţi cu caracter social şi umanitar- 

caritativ pentru protejarea unor categorii de persoane 
defavorizate, întrajutorarea între membrii gospodăriilor ţărăneşti 

Dus la 
Îndeplinire 

  

21.03 

50 

Privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe 
anul 2018 

Caracter 
Permanent 

51 

Privind completarea ,,Strategiei de Dezvoltare Locală a 
Comunei Moșnița Nouă, pentru perioada 2014-2025 cu 

obiectivul de investiții „ Înființare Grădinită PP Moșnița Nouă” 
prin Programul Operațional Regional , axa 10 ,„ Îmbunătăţirea 

infrastructurii educaționale ” 

Dus la 
Îndeplinire 

52 

Privind implementarea proiectului ,, ACHIZIȚIONARE DE 
UTILAJE SPECIALIZATE ” 

În curs 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180314/047.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180314/048.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180314/049.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180321/050.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180321/051.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180321/052.pdf
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53 

Privind aprobarea achitării cuantumului diferenței de cotizaţii a 
membrilor Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Polul de 

Creştere Timişoara pentru anul 2018 

Dus la 
Îndeplinire 

54 

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public 
al Comunei Moșnița Nouă a terenului intravilan înscris în C.F 

nr.405794 Moșnița Nouă, nr. cad. 405794, în suprafață de 2878 
mp, situat în localitatea Moșnița Nouă 

Dus la 
Îndeplinire 

55 

Privind aprobarea caietului de sarcini in vederea elaborarii 
planului urbanistice zonal pentru modificare si extindere puz, 
parcelare, dezmembrare, concesionare pentru construire de 
locuinte aprobat prin HCL 427/2017 in zona cu destinatia de 

locuinte , functiuni complementare,, Zona de comert si 
depozitare, drumuri, spatii verzi de agrement si recreere 

În curs 

  

28.03 

56 

Privind rectificarea bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe 
anul 2018 

Dus la 
Îndeplinire 

57 

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local cu nr. 
137/30.09.2015 pentru aprobarea Regulamentului privind 

stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localităţii, precum şi 
constatarea faptelor ce constituie contravenţii 

Caracter 
Permanent 

58 

Privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită pe o perioadă de 
49 de ani a terenului cuprins în C.F. nr. 421586 Moșnița Nouă, 

în suprafață de 20.512 mp situat în Moşnița Veche, cu 
destinaţia de cimitir, Consiliului Parohial Al Parohiei Ortodoxe 

Române Mosnita Veche, în vederea administrării acestuia 

Dus la 
Îndeplinire 

59 

Privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Compartimentului de Asistenţă 

Socială din cadrul aparatului de specialitate al Primarului 
Comunei Moşnița Nouă 

Caracter 
Permanent 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180321/053.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180321/054.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180321/055.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180328/056.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180328/057.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180328/058.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180328/059.pdf
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60 

Pentru modificarea art 1 al Hotărârii Consiliului Local cu nr. 
339/27.09.2017, privind întabularea drumurilor agricole din UAT 

Mosnita Nouă cu numerele cadastrale DE 874, DE 862, DE 
864/16, DE 638, DE 486/1, DE 880, DE 568/3, DE 488, DE 

872/8, DE 889, DE 878, DE 559, DE 645, DE 645/3, DE 641, 
DE 618/12, DE 624 în proprietatea Comunei Mosnita Nouă, 
domeniul public si administrarea Consiliului Local Mosnita 

Nouă 

Dus la 
Îndeplinire 

61 

Privind aprobarea încheierii unui Parteneriat de Colaborare 
între Şcoala Gimnazială nr.30, cu sediul în Timişoara , str. 

Aştrilor , nr.13 și Comuna Moşnița Nouă în vederea desfăşurării 
de: activități și concursuri sportive, folosirea în comun a bazelor 

sportive terenurilor de sport, bazinul de înot, uilizarea 
microbuzelor şcolare în vederea deplasării echipelor la 

concursurile sportive din judeţ şi din afara județului 

Dus la 
Îndeplinire 

62 

Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Mosnita 
Nouă a ,, Reţelei de alimentare cu apă canal, branşamente apă 
şi racord canal executată în baza Autorizatiei de Construire nr. 

163/24.09.2017, în localitatea Moşnita Noua str. Berlin, str. 
Varşovia, str. Podgorica, str. Valletta, str. Bucureşti, str. 

Florența, C.F. nr. 406095 

Dus la 
Îndeplinire 

63 

Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Mosnita 
Nouă asupra rețelelor de alimentare cu apă şi canalizare 
executată în localitatea Moşnița Nouă pe strada Căliman 

 Dus la 
Îndeplinire 

64 

Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița 
Nouă asupra reţelei de alimentare cu apă executată în 

localitatea Moşnița Noua, în baza proiectului nr. 710/2015 
elaborat de S.C. PROWASSER S.R.L. Timisoara , în localitatea 

Moşnița Veche, strada FRAŢIEI , CF 403843 

Dus la 
Îndeplinire 

65 

Privind dezmembrarea imobilului cuprins in C.F. nr. 420974, nr. 
Cad. 420974, teren intravilan pentru parc imprejmuit, situat in 

Mosnita Noua, in doua loturi cu suprafata de 108 mp, 
respective 5367 mp, conform documentatiei anexate 

Dus la 
Îndeplinire 

  

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180328/060.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180328/061.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180328/062.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180328/063.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180328/064.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180328/065.pdf
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25.04 

66 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F.nr. 402674, nr.cad. 98/5-

6/96, în suprafață de 15.645 mp, comuna Mosnita Nouă, 
localitatea Mosnita Nouă, constând în teren arabil pentru drum, 

în urma declarației de renunţare la dreptul de proprietate 
depusă de către Hodu Maria 

Dus la 
Îndeplinire 

67 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Mosnita 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 407877, nr.cad. 
50025, în suprafață de 2.844 mp comuna Moșnița Nouă, 

localitatea Moşnița Veche, constând în teren curti constructii 
intravilan extins pentru strazi, în urma declarației de renunţare 

la dreptul de proprietate depusă de către Cucalan Bono si 
Cucalan Marinela 

Dus la 
Îndeplinire 

68 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 412914 comuna 
Moşnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, nr.cad. 412914, în 
suprafață de 7.384 mp, constând în teren arabil in intravilan 
pentru drum, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de 

proprietate depusă de către Berenyi Stefan, Berenyi Iuliana-
Hainika, 

Olah Stefan, Olah Letitia şi Racz Iuliana 

Dus la 
Îndeplinire 

69 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Mosnita 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 413114, nr.cad. 

413114, în suprafață de 2.823 mp si C.F. nr. 413115, nr.cad. 
413115, în suprafață de 7.052 mp comuna Mosnita Nouă, 

localitatea Moşnița Nouă, constând în teren curti constructii 
intravilan pentru strazi si alei carosabile, în urma declarației de 

renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Bilencu 
Mihai, Maruster Liviu, Bilencu Ciprian – Dan si Bilencu Andrada 

Sorina 

Dus la 
Îndeplinire 

70 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 413266, nr.cad. 
413266, în suprafață de 6.636 mp, comuna Mosnita Nouă, 

localitatea Urseni, constând în teren curti constructii destinat 
pentru drum in intravilan extins. în urma declaraţiei de 

renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Dìu 
Georgeta 

Dus la 
Îndeplinire 

71 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 413930 comuna 

Mosnita Nouă, localitatea Mosnita Veche, nr.cad. 413930. în 
suprafață de 193 mp (Lot 2), constând în teren arabil in 
intravilan, în urma declarației de renuntare la dreptul de 

Dus la 
Îndeplinire 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/066.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/067.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/068.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/069.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/070.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/071.pdf
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proprietate depusă de către Haidău Petru Dan 

72 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 415992 comuna 

Mosnita Nouă, localitatea Moşnita Veche, nr.cad. 415992, în 
suprafaţă de 374 mp, constând în teren pentru drum in 
intravilan, în urma declarației de renunţare la dreptul de 

proprietate depusă de către Dume Adian și Dume Adrian Florin 

Dus la 
Îndeplinire 

73 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Mosnita 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 416253 comuna 
Mosnita Nouă, localitatea Moşnița Nouă, nr.cad. 416253. în 
suprafață de 1.265 mp, constând în teren arabil intravilan 

pentru drum, în urma declarației de renuntare la dreptul de 
proprietate depusă de către Barbos Alexandru Dan 

Dus la 
Îndeplinire 

74 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Mosnita 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 419088, nr.cad. 

419088. în suprafață de 1.911 mp si C.F. nr. 419122, nr.cad. 
419122, în suprafață de 941 mp. comuna Moșnița Nouă, 

localitatea Moşnița Nouă, constând în teren arabil intravilan 
pentru drum, în urma declaratiei de renunțare la dreptul de 

proprietate depuşă de către Simonis Carol – Friderich si 
Simonis Georgeta 

Dus la 
Îndeplinire 

75 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Mosnita 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 419112, nr.cad. 
419112, în suprafață de 4.309 mp, comuna Moşnița Nouă, 

localitatea Moşnița Nouă, constând în teren arabil pentru drum, 
în urma declarației de renunţare la dreptul de proprietate 

depusă de către Kiss Sara si Krepelka Alexandru 

Dus la 
Îndeplinire 

76 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Mosnita 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 419506, nr.cad. 

Cc79/1/2/45, în suprafață de 6.777 mp comuna Mosnita Nouă, 
localitatea Moşnița Veche, constând în teren curti constructii 

intravilan extins pentru strazi, în urma declarației de renunţare 
la dreptul de proprietate depusă de către Nicoară Nicolae 

Dus la 
Îndeplinire 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/072.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/073.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/074.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/075.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/076.pdf
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77 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 421281 comuna 
Moşnița Nouă, localitatea Moşnita Nouă, nr.cad. 421281, în 

suprafață de 3.971 mp, constând în teren arabil neimprejmuit in 
intravilan extins pentru drum, în urma declarației de renunţare 

la dreptul de proprietate depusă de către Olah Zoltan, Olah 
Gyongyike, Olah Zoltan-Csaba și Olah Monica Carmen 

Dus la 
Îndeplinire 

78 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Mosnita 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 403112, nr.cad. Cc 
254/7/57, în suprafață de 10.295 mp comuna Moșnița Nouă, 
localitatea Moşnița Nouă, constând în teren intravilan pentru 

drum, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate 
depusă de către Stanescu Carmen Nicoleta 

Dus la 
Îndeplinire 

79 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 411940, nr.cad. 
411940, în suprafață de 13.042 mp comuna Mosnita Nouă, 
localitatea Moşnita Veche, constând în teren curti constructii 
pentru drum acces intravilan extins, în urma declaraţiei de 

renunţare la dreptul de proprietate depusă de către S.C. Ferrulli 
Investment S.R.L. reprezentata prin administrator Ferrulli 

Domenico 

Dus la 
Îndeplinire 

80 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Mosnita 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 421342, nr.cad. 

421342, în suprafață de 2.481 mp si C.F. nr. 421341, nr.cad. 
421341, în suprafață de 3.422 mp comuna Moşnița Nouă, 

localitatea Urseni, constând în teren curti constructii intravilan 
pentru strazi si alei carosabile, în urma declarației de renunţare 
la dreptul de proprietate depusă de către S.C. Nipsis Societate 
cu Raspundere Limitata S.R.L. reprezentata prin administrator 
Martin Ian si subsemnatele Gutu Silvia si Golumba Marioara 

reprezentata prin mandatar Golumba Radu Adrian 

Dus la 
Îndeplinire 

81 

Privind aprobarea introducerii in inventarul domeniului public al 
comunei Moşnița Nouă, a reţelei de alimentare cu apă 

executată în localitatea Moşnița Veche, pe strada Scoruşului si 
strada Agrisului C.F. nr. 407581, nr. cad. 50224 si DE 58, cu o 

lungime totală de 580 ml, în valoare de 70.159 lei 

Dus la 
Îndeplinire 

82 

Privind introducera in inventarul domeniului public al comunei 
Moşnița Nouă a reţelei de alimentare cu apă executată în 

localitatea Moșnița Nouă pe strada Cerbului, C.F. nr. 409965, 
nr. cad. DS 170/10-12/1 si C.F. nr. 407925, nr. cad. Cc170/13-
14/1-2/17 cu o lungime totală de 550 ml în valoare de 70.400 

Dus la 
Îndeplinire 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/077.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/078.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/079.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/080.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/081.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/082.pdf
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lei 

83 

Pentru aprobarea modificării art.2 din Anexa nr.1 la H.C.L. cu 
nr. 61/31.10.2008 privind aprobarea Planului de măsuri pentru 
asigurarea participării instituţiilor publice, agenților economici și 
a cetăţenilor comunei Moșnița Nouă la realizarea acţiunilor de 
înfăptuire și păstrare a ordinii și curățeniei pe teritoriul comunei 

și la efectuarea la timp a activităţilor edilitar-gospodărești 

Caracter 
Permanent 

84 

Privind aprobarea atribuirii denumirii de străzi în localitățile 
Mosnita Veche, Urseni şi Moșnița Nouă, comuna Moșnița Nouă 

Dus la 
Îndeplinire 

85 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenurilor, 
menţionate mai jos şi al caietului de 

sarcini în vederea concesionării prin licitaţie publică deschisă 

Dus la 
Îndeplinire 

86 

Privind aprobarea raportului de evaluare al parcelelor de teren 
libere de sarcini ,din localitatea Urseni, enumerate mai jos şi al 

caietului de sarcini în vederea vânzării prin licitaţie publică 
deschisă, pentru construirea de locuință 

Dus la 
Îndeplinire 

87 

Privind aprobarea raportului de evaluare al parcelelor de teren 
din localitatea Moșnița Veche, enumerate mai jos şi al caietului 

de sarcini în vederea vânzării prin licitatie publică deschisă, 
pentru construirea de locuință 

Dus la 
Îndeplinire 

88 

Privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale precum și a 
taxelor speciale pe anul fiscal 2019 

Caracter 
Permanent 

89 

Privind aprobarea Regulamentului privind stabilirea domeniilor 
de activitate şi condiţiile în care se pot institui taxele speciale în 

Comuna Moșnița Nouă 

Caracter 
Permanent 

90 

Privind transmiterea spre administrare şi folosinţă a unor 
mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate publică a 

comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA 

Dus la 
Îndeplinire 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/083.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/084.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/085.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/086.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/087.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/088.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/089.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/090.pdf
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91 

Privind transmiterea spre administrare şi folosință a unor 
mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate publică a 

comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA 

Dus la 
Îndeplinire 

92 

privind transmiterea spre administrare şi folosință a unor 
mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate publică a 

comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA 

Dus la 
Îndeplinire 

93 

Privind aprobarea concesionării terenului cuprins în C.F. nr. 
413853, comuna Moşnița Nouă în suprafață de 464 mp, situat 
în localitatea Urseni, în vederea construirii de locuinţă, d-nei 

Lungu Roxana 

Dus la 
Îndeplinire 

94 

Privind dezmembrarea imobilului cuprins in C.F. nr. 411570, nr. 
Cad. 411570 conform PCZ pentru Parcelare, dezmembrare si 

concesionare pentru construire locuinte. functiuni 
complementare aprobat cu HCL nr. 18/26.02.2207, teren 

intravilan. situat in Mosnita Noua. in cinci loturi cu suprafata 
totala de 4199 mp, conform documentatiei anexate 

Dus la 
Îndeplinire 

95 

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Dezvoltare zona 
rezidentiala cu locuinte colective , locuinte înşiruite și locuinte 

individuale P+M, P+2E, P+2E+M, DOTĂRI ȘI SERVICII 
PUBLICE „, parcelele înscrise în CF 413296,413291, 413294, 
414887, 414886, 410012, 413290, 402981,413295,406356, 
410041, 413292,409934,, cu nr. Cad A 101/29 ,A 101/28 , 

413294 (A 101/26), 414887 , 414886 , 410012( A 101/24/1), 
413290 (A 101/23 ), 402981(A 101/22), 413295(A 101/16), 

406356 (A 101/15),410041 ( A 101/114), 413292 (A 101/13), 
409934 (A 101/12) Comuna Mosnita Noua, localitatea Moşnița 
Nouă, Judetul Timis, proprietari fiind DUPLE IMOB SRL, SC 

PACK ECOTECH SRL,BALAŞOIU MIRCEA ILIE , BALAŞOIU 
DANIELA , DOLOMET RADU ILIE , NICA NICOLETA, NICA 
SIMONA FLORICA, GRECEA IOAN ADRIAN , SC TERRA 

SPIN SRL 

Caracter 
Permanent 

96 

Pentru modificarea art. 2 al Hotărârii Consiliului Local cu nr. 
205/16.12.2015, privind aprobarea realizarii extinderii retelelor 

tehnico-edilitare din finantare proprie, de catre proprietarii 
constructiilor edificate pe terenurile aflate în proprietatea 

Comunei Mosnita Nouă, in administrarea Consiliului Local 
Mosnita Nouă 

Caracter 
Permanent 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/091.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/092.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/093.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/094.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/095.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/096.pdf


21 

 

97 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița 
Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 405916, nr. Cad 
405916, în suprafață de 2284 mp, constând în teren intravilan 

extins, categoria de folosinţă curţi construcții cu observaţii: curți 
construcții în intravilanul extins, cu destinație spații verzi, 

parcuri, alei, C.F. nr. 405931, nr. Cad 405931, în prafață de 
7798 mp, constând în teren intravilan extins, categoria de 
folosință curţi construcţii cu observaţii: curți construcții în 
intravilanul extins, cu destinație circulații rutiere, C.F. nr. 

405209, nr. Cad 405209, în suprafață de 1498 mp, constând în 
teren intravilan, categoria de folosință curți construcții cu 
observaţii: pentru spații verzi si C.F. nr. 405210, nr. Cad 

405210. în suprafață de 5863 mp, constând în teren intravilan, 
categoria de folosință curți construcții cu observaţii: pentru 
drum, comuna Moşnița Nouă, localitatea Moşnița Nouă, în 

urma declarației de renunţare la dreptul de proprietate depusă 
de către S.C. Gataia Bio – Power S.R.L. prin administratori De 

Bisscop Axel si D’Hoore Karin Margriet A 

Dus la 
Îndeplinire 

98 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 406435, nr.cad. A 
170/116, 170/17/17, cu suprafata reala de 2432,22, comuna 
Mosnita Nouă, localitatea Moşnița Nouă, constând în teren 

intravilan pentru drum mp, în urma declaraţiei de renunţare la 
dreptul de proprietate depusă de către Ursu Legrand Daniel 

Dus la 
Îndeplinire 

99 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița 
Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 412095, nr. Cad 

412095, în suprafață de 411 mp, C.F. nr. 412090, nr. Cad 
412090, în suprafață de 405 mp, C.F. nr. 412115, nr. Cad 

412115, în suprafață de 1239 mp, si C.F. nr. 412100, nr. Cad 
412100, în suprafață de 416 mp, constând în teren intravilan, 
categoria de folosință curți construcții pentru drum, comuna 

Moşnița Nouă, localitatea Moşnița Veche, în urma declaraţiei 
de renuntare la dreptul de proprietate depusă de către Dobra 

Elisabeta, Pop Paul Vasile, Pop Valentin si Pop Ana 

Dus la 
Îndeplinire 

100 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița 
Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 416010, nr. Cad 
416010, în suprafață de 1504 mp constând în teren arabil in 
intravilan extins pentru zone verzi, C.F. nr. 416020, nr. Cad 
416020, în suprafață de 4854 mp constând în teren arabil in 

intravilan extins pentru circulatie, comuna Moșnița Nouă, 
localitatea Mosnita Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la 
dreptul de proprietate depusă de către Razboiu Dana – Maria 

una si aceeasi cu Enoiu Dana – Maria 

Dus la 
Îndeplinire 

101 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 417086, nr.cad. 

417086, cu suprafata reala de 56 mp, comuna Moşnița Nouă, 
Dus la 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/097.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/098.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/099.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/100.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/101.pdf
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localitatea Moşnița Nouă, constând în teren intravilan arabil, în 
urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă 

de către Lupulescu Miron si Lupulescu Elena 

Îndeplinire 

102 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Mosnita 
Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 401375, nr. Cad 

51717, în suprafaţă de 819 mp, constând în teren intravilan 
pentru spatii verzi, categoria de folosinta altele, comuna 

Moșnița Nouă, localitatea Moşnița Nouă, în urma declarației de 
renunțare la dreptul de proprietate, depusă de către Simu 

Petrişor, Claudia Violeta, Crişan Gheorghe, Crişan Valeria, 
Dragotă llie si Dragotă Maria 

Dus la 
Îndeplinire 

103 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 404790, nr.cad. 
404790, in suprafata de 9467mp, comuna Moșnița Nouă, 

localitatea Moşnița Veche, constând în terenarabil intravilan 
extins pentru drum, în urma declarației de renunțare la dreptul 
de proprietate depusă de către Vîț Maria. Onețiu Eugenia, Vît 

Rodica, Vit Rovin, Haidău Dumitru si Cionca Florica 

Dus la 
Îndeplinire 

104 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Mosnita 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 409817, nr.cad. Ds 

110/9/2/1, in suprafata de 5472mp, comuna Moşnița Nouă, 
localitatea Moşnița Nouă, constând în teren intravilan extins 
pentru drum de acces, în urma declarației de renunțare la 

dreptul de proprietate depusă de către S.C. Ferrulli 
Investement S.R.L. prin administrator Ferrulli Domenico 

Dus la 
Îndeplinire 

105 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița 
Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 410842, nr. Cad Ds 

659/3-4/1, în suprafață de 5.548 mp, constând în teren 
intravilan pentru drum de acces, comuna Mosnita Nouă, 

localitatea Urseni, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de 
proprietate, depusă de către Surdulescu Iuliana 

Dus la 
Îndeplinire 

106 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Mosnita 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 414635, nr.cad. 
414635, in suprafata de 3201mp, comuna Moșnița Nouă, 

localitatea Moşnița Nouă, constând în teren intravilan extins 
pentru strazi acces, în urma declarației de renunțare la dreptul 
de proprietate depusă de către Ciceovean Mariana si Robos 

Marioara 

Dus la 
Îndeplinire 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/102.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/103.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/104.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/105.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/106.pdf
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107 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Mosnita 
Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 414693, nr. Cad 

A57/13/1. în suprafață de 4132 mp, constând în teren arabil 
intravilan pentru drum, comuna Mosnita Nouă, localitatea 

Moşnița Veche, în urma declarației de renunţare la dreptul de 
proprietate, depusă de către Costil Ioan Adrian si Fiat Filip 

Dus la 
Îndeplinire 

108 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 
Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 418942, nr. Cad 
418942, în suprafață de 260 mp, constând în teren arabil 
intravilan pentru drum, comuna Mosnita Nouă, localitatea 

Mosnita Nouă, în urma declarației de renunţare la dreptul de 
proprietate, depusă de către Murariu Radu 

Dus la 
Îndeplinire 

109 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Mosnita 
Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 420964, nr. Cad 
420964, în suprafață de 1.484 mp, const categoria curti 

constructii pentru drum, comuna Moşnița Nouă, localitatea 
Moşnița Nouă, în urma declarației de renunţare la dreptul de 
proprietate asupra 2625/11600 cote parti, depusă de către 

Hegyes Renate si Hegyes Ioan 

Dus la 
Îndeplinire 

110 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița 
Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 420964, nr. Cad 

420964, în suprafață de 2236 mp, constând în teren intravilan, 
din care 7520mp categoria curti constructii si 1484 mp teren 

arabil pentru drum, comuna Moşnița Nouă, localitatea Moșnița 
Nouă, în urma declarației de renunţare la dreptul de proprietate 
asupra 557/11600 cote parti, depusă de către Roman Mihai si 

Roman Lenuta 

Dus la 
Îndeplinire 

111 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița 
Nouă, asupra imobilelor cuprinse în CF nr. 420964, nr. Cad 

420964, în suprafață de 2236 mp, constând în teren intravilan, 
categoria curti constructii pentru drum, comuna Moșnița Nouă, 
localitatea Moşnita Nouă, în urma declarației de renuntare la 
dreptul de proprietate depusă de către Tătaru FlorinaSilvia, 
Oros Ionel, Oros Maria, Dubău Delia-Anuta, Dubău Tiberiu-
George, Mezei Gabriela, Mezei Daniel, Coltea Radu-Mirel, 

Coltea Simona, Veres Attila-Sandor, Orza Petru si Orza Olga 
Elena 

Dus la 
Îndeplinire 

112 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița 
Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 421044, nr. Cad 

421044, în suprafață de 644 mp constând în teren intravilan 
partial imprejmuit pentru drum, comuna Moșnița Nouă, 

localitatea Moșnița Veche, în urma declarației de renuntare la 

Dus la 
Îndeplinire 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/107.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/108.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/109.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/110.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/111.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/112.pdf
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dreptul de proprietate, depusă de către Iorga Flavius Cosmin si 
Iorga Elena 

113 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița 
Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 402797, nr. Cad 

402797, în suprafață de 61 mp (din acte)/ 60mp (masurata). 
constând în teren intravilan pentru drum, comuna Mosnita 

Nouă, localitatea Urseni, în urma declarației de renunțare la 
dreptul de proprietate, depusă de către Cira Ioan si Cira Doce 

Dus la 
Îndeplinire 

114 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 411530, nr.cad. 
411530, in suprafata de 3813mp, comuna Moșnița Nouă, 

localitatea Moşnița Veche. constând în teren curti constructii in 
intravilan pentru drum, în urma declaraţiei de renunțare la 

dreptul de proprietate depusă de către Corde Maria 

Dus la 
Îndeplinire 

115 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 417734, nr.cad. 
417734 in suprafata de 990 mp, C.F. nr. 417753, nr.cad. 

417753 in suprafata de 990 mp si C.F. nr. 417763, nr.cad. 
417763 in suprafata de 9872mp. comuna Mosnita Nouă, 

localitatea Moşnița Veche, constând în teren intravilan pentru 
strada, în urma declarației de renunțare la dreptul de 

proprietate asupra cotelor parti, depusă de către Confederat 
Dumitru, Confederat Elena, Pârvulescu Mihaela, Igrisan 

Cristina Silvia, Brutaru Liviu Daniel, Brutaru Camelia Mihaela, 
Tunea Marius Viorel si Simon Ladislau Ioan 

Dus la 
Îndeplinire 

116 

Pentru completarea şi modificarea H.C.L.cu nr. 48/14.03.2018, 
privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită pe o perioadă de 
49 de ani a terenului cuprins în C.F. nr. 421588 Mosnita Nouă, 

în suprafață de 1.200 mp situat în Moşniţa Nouă, strada 
Surduc, Filialei Judetene Timiş a Asociației Comunelor din 

România, în vederea construirii unui centru pentru 
perfecţionarea aleşilor locali şi a angajaților din primăriile 

comunelor membre 

Revocată 

117 

Pentru aprobarea completării H.C.L. cu nr. 49/14.03.2018 
privind atribuirea în concesiune a terenului cuprins în C.F. nr. 

421589 Moşniţa Nouă, în suprafaţă de 1.506 mp situat în 
Moşniţa Nouă , strada Surduc, Uniunii Naționale a Patronatului 
Român ,, UNPR – BANAT” în vederea construirii unui centru 
transfrontalier de monitorizare prin tehnologii avansate ale 

mediului şi gestionării situaţiilor de urgență, desfăşurarea de 
activități cu caracter social şi umanitar- caritativ pentru 

protejarea unor categorii de persoane defavorizate, 

Dus la 
Îndeplinire 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/113.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/114.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/115.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/116.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/117.pdf
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întrajutorarea între membrii gospodăriilor țărăneşti 

118 

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public 
al comunei Mosnita Nouă 

a imobilelor cuprinse in anexa 1. constând în teren arabil 
intravilan extins pentru drum 

Dus la 
Îndeplinire 

119 

Privind Constituirea Comisiei de Evaluare a Ofertelor pentru 
Servicii de proiectare și asistență tehnică pentru obiectivul : 
EXTINDERE REŢEA DE ALIMENTARE CU APĂ COMUNA 

MOŞNIŢA NOUA, JUDETUL TIMIȘ și Execuție de lucrări 
„EXTINDERE REȚEA DE ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA 

MOŞNIŢA NOUA, JUDETUL TIMIS” 

Dus la 
Îndeplinire 

  

09.05 

120 

Privind alipirea imobilului cu nr. Cadastral PS 145/2. cuprins in 
C.F. nr. 411569. in suprafata totala de 4.534 mp si imobilul cu 
nr. Cadastral 421656. cuprins in C.F. nr. 421656, in suprafata 

totala se 6.920 mp, rezultand un lot cu suprafata totala de 
11.454 mp 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 

Dus la 
Îndeplinire 

121 

Pentru modificarea art.2.2 din Anexa nr.1 la H.C.L. cu nr. 
86/25.04.2018 privind aprobarea raportului de evaluare al 

parcelelor de teren din localitatea Urseni, enumerate mai jos şi 
al caietului de sarcini în vederea vânzării prin licitaţie publică 

deschisă, pentru construirea de locuință 

Dus la 
Îndeplinire 

122 

Pentru modificarea art.2.3 din Anexa nr.1 la H.C.L. cu nr. 
87/25.04.2018 privind aprobarea raportului de evaluare al 

parcelelor de teren din localitatea Moşnița Veche, enumerate 
mai jos şi al caietului de sarcini în vederea vânzării prin licitaţie 

publică deschisă, pentru construirea de locuintă 

Dus la 
Îndeplinire 

123 

Pentru modificarea art.2 a H.C.L. cu nr. 47/ 29.02.2016 privind 
aprobarea raportului de evaluare al terenurilor, cuprinse în C.F. 

nr.400430, 400431,400432,400433,400434, 400435,400436 
,400437, 400439 Moșnița Nouă, nr.cadastral Pș 190/2/7, P$ 
190/2/8, P$ 190/2/9, Pş 190/2/10, P$ 190/2/11, P$ 190/2/12, 
PŞ 190/2/13, Pș 190/2/14, în suprafață de 788 și Pş 190/2/16 

cu suprafaţa de 1.175 mp, în vederea vânzării prin licitatie 
publică şi a art. 3.1, Cap III, Cap VIII din Anexa I la H.C.L. cu 
nr. 109/2008 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică 

Dus la 
Îndeplinire 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/118.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/119.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180509/120.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180509/121.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180509/122.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180509/123.pdf
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deschisă cu strigare a parcelelor de teren cuprinse în C.F. nr. 
2217 Moşnița Nouă conform PUZ Parcelare, Dezmembrare, 

Concesionare ptr. Construire Locuințe și Funcţiuni 
Complementare Moșnița Veche 

124 

Privind aprobarea închirierii unei suprafete de 8 mp teren situat 
pe str. Dumitru Cristea, în vederea amplasării unui chiosc 

pentru vânzarea abonamentelor de călătorie de către 
Societatea de Transport Public Timisoara 

Dus la 
Îndeplinire 

125 

Privind aprobarea tarifelor pentru bilete, abonamente şi 
prestației pe km, aferente transportului public de personae, prin 
curse regulate, efectuat în cadrul Societatății Metropolitane de 

Transport Public Timisoara 

Caracter 
Permanent 

  

30.05 

126 

Privind aprobarea Raportului de gestiune, a Contului de profit şi 
pierdere, a raportului de audit al situatiilor financiare al S.C. 

MOŞNITEANA S.R.L. pentru exerciţiul financiar 2017 

Caracter 
Permanent 

127 

Privind aprobarea contului anual de executie al bugetului de 
venituri si cheltuieli al comunei Mosnita Nouă pentru anul 2017 

Caracter 
Permanent 

128 

Privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe 
anul 2018 

Dus la 
Îndeplinire 

129 

Privind transmiterea spre administrare şi folosință a unor 
mijloace fixe care fac parte 

din bunurile proprietate publică a comunei Mosnita Nouă către 
Aquatim SA 

Dus la 
Îndeplinire 

130 

Privind transmiterea spre administrare şi folosință a unor 
mijloace fixe care fac parte 

din bunurile proprietate publică a comunei Mosnita Nouă către 
Aquatim SA 

Dus la 
Îndeplinire 

131 

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 

Caracter 
Permanent 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180509/124.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180509/125.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180530/126.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180530/127.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180530/128.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180530/129.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180530/130.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180530/131.pdf
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Comunei Moșnița Nouă 

132 

Privind înscrierea în C.F. nr. 412146 Mosnita Nouă, a 
suprafetei totale de 90.000 mp si dezlipirea imobilului, rezultând 
patru loturi cu suprafata totala de 90.000 mp, teren extravilan, 

situat în localitatea Moşnita Veche, Comuna Moșnița Nouă 

Dus la 
Îndeplinire 

133 

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 

Dus la 
Îndeplinire 

134 

Privind dotarea şi monitorizarea, prin înregistrare audio-video a 
şedintelor Consiliului Local 
al Comunei Moșnita Nouă 

Dus la 
Îndeplinire 

  

04.06 

135 

Privind aprobarea organigramei și statului de funcții al S.C. 
MOŞNIŢEANA S.RL. 

Caracter 
Permanent 

136 Privind instituirea taxei speciale de salubrizare 
Caracter 

permanent 

137 

Privind emiterii acordului Consiliului Local Moșnita 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 

Dus la 
Îndeplinire 

138 

Privind emiterii acordului Consiliului Local Mosnita Nouă pentru 
„Montare GDM la limita de 

proprietate si refacere bransamente in vederea montarii de SM 
in localitatea Rudicica. conform Legii nr. 54/2017”, pe domeniul 

public al localitatii Mosnita Noua, localitatea 
Rudicica, aflat in administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă 

Dus la 
Îndeplinire 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180530/132.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180530/133.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180530/134.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180604/135.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180604/136.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180604/137.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180604/138.pdf
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139 

Privind aprobarea atribuirii denumiri stradă în localitatea 
Moşnița Nouă, comuna Moşnița Nouă 

Dus la 
Îndeplinire 

140 

Privind alocarea sumei de 8.700 lei (300 lei/persoană ) din 
bugetul local al Comunei Moșnița Nouă în vederea acordării de 
premii membrilor Ansamblului de dansuri populare Moşnițeana 
ca urmare a rezultatelor deosebite obținute la festivalul-concurs 

Lada cu Zestre 

Dus la 
Îndeplinire 

141 

Privind înscrierea suprafetei de 106 mp teren situat in 
intravilanul localității Moșnita Veche. în proprietatea Comunei 

Moșnița Nouă, în baza documentației tehnice de prima 
înscriere, 

întocmită de S.C. SMART CAD SURVEY S.R.L.-D 

Dus la 
Îndeplinire 

 

27.06 

142 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 417049 Moşnița 

Nouă, localitatea Moşnița Nouă, nr.cad. 417049 în suprafață de 
51 mp, constând în teren intravilan pentru drum, LOT 1, în 

urma declarației de renunţare la dreptul de proprietate depusă 
de către Alexiu Teodor Mircea 

Dus la 
Îndeplinire 

143 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 407738 Moşnița 
Nouă,nr.cad. 50294 în suprafață de 2.921 mp, constând în 

teren curţi construcții extins pentru drum, în urma declarației de 
renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Cardoş 

Elisabeta -Ecaterina si Cardoş Iosif Stefan 

Dus la 
Îndeplinire 

144 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 421551 Moşnita 

Nouă, localitatea Moşnita Veche, nr.cad. 421551 în suprafață 
de 253 mp, constând în teren intravilan extins pentru drum, în 
urma declarației de renunţare la dreptul de proprietate depusă 

de către Gruiță Daniela Elena si Gruiță Tiberiu 

Dus la 
Îndeplinire 

145 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 421552 Moşnița 

Nouă, localitatea Moşnița Veche, nr. cad. 421552 în suprafață 
de 1886 mp, constând în teren intravilan extins pentru drum, în 
urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă 

Dus la 
Îndeplinire 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180604/139.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180604/140.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180604/141.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/142.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/143.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/144.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/145.pdf
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de către Gruiță Daniela Elena si Gruiță Tiberiu 

146 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 421571 Moşnița 
Nouă, localitatea Moşnița Veche, nr. cad. după dezlipire, 

421727 în suprafață de 9.076 mp, constând în teren intravilan 
pentru drum, în urma declarației de renunțare la dreptul de 

proprietate depusă de către coproprietarii Ursut Vasile in nume 
propriu si mandatar al soției Ursut Ana, Marinescu Florin in 

calitate de administrator al SC Velmar Residence SRL, Horvat 
Luca Ciprian, Proteasa Alexandru Constantin in calitate de 

împuternicit al SC Moşniţa Imobiliare 2011 SRL si Miculescu 
Cristian, in nume propriu 

Dus la 
Îndeplinire 

147 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 415574 comuna 

Moşnița Nouă, localitatea Moşnița Veche, nr.cad. 415574, în 
suprafață de 130 mp, constând în teren arabil intravilan pentru 
drum, în urma declarației de renunţare la dreptul de proprietate 

depusă de către DURNEAC GEORGIANA DANA 

Dus la 
Îndeplinire 

148 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 403903, comuna 

Moşnița Nouă, localitatea Urseni, nr.cad. 403903, în suprafață 
de 119 mp, constând în teren, categoria de folosinţă – altele, în 
urma declarației de renunţare la dreptul de proprietate depusă 

de către PAUL FLORINEL și soția PAUL VASILICA 

Dus la 
Îndeplinire 

149 

Privind dezlipirea suprafeței de 119 mp teren din NGL 166 
situat in Mosnita Noua, pentru înscrierea dreptului de servitute 

de trecere a retelelor edilitare, pentru cetatenii de pe strada 
Valiug conform documentatiei întocmită de S.C. GIS SURVEY 

S.R.L. 

Dus la 
Îndeplinire 

150 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 420850 Moşnița 

Nouă, localitatea Urseni, nr.cad. 420850 în suprafață de 14.036 
mp, constând în teren intravilan pentru drum si zone verzi, în 

urma declarației de renunţare la dreptul de proprietate depusă 
de către Giuchin Miroslava, Buga Viorel si Buga Laura 

Dus la 
Îndeplinire 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/146.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/147.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/148.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/149.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/150.pdf
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151 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița 
Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 421693 Moşnița 
Nouă, localitatea Mosnita Veche, nr.cad. 421693 în suprafață 

de 26.288 mp si C.F. nr. 421695 Moşnița Nouă, localitatea 
Mosnita Veche, nr.cad. 421695 în suprafață de 3.162 mp, 

constând în teren intravilan, neimprejmuit pentru drum, în urma 
declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de 

către Buga Viorel si Buga Laura 

Dus la 
Îndeplinire 

152 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 405298 Moşnița 

Nouă, localitatea Mosnita Veche, nr.cad. 405298 în suprafață 
de 2249 mp, constând în teren intravilan, neimprejmuit pentru 

drum, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate 
depusă de Lelea Teodor 

Dus la 
Îndeplinire 

153 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 418883 Moşnița 
Nouă, localitatea Urseni, nr.cad. A78/1/3/35 în suprafață de 
5.160 mp, constând în pentru drum, în urma declarației de 
renunţare la dreptul de proprietate depusă de către Soros 

Maria Ana 

Dus la 
Îndeplinire 

154 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 419240, comuna 
Moşnița Nouă, localitatea Moşnița Nouă, nr.cad. 419240, în 

suprafață de 2.387 mp, constând în teren pentru drum în 
intravilanul extins al localității Moşnița Nouă, categoria de 

folosință arabil, în urma declarației de renunţare la dreptul de 
proprietate depusă de către HAAG TAMAS şi BAR 

JOHANNA(una și aceeaşi persoană cu HAAG JOHANNA) 

Dus la 
Îndeplinire 

155 

Privind aprobarea necesităţii şi oportunității achiziționării de 
containere care se vor închiria familiilor ale căror locuințe au 

devenit inutilizabile sau situația economică nu le permite 
accesul la locuinţă în proprietate sau închirierea unei locuințe în 
condițiile pieţei şi identificarea unui teren în vederea amplasării 

acestora 

NU 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/151.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/152.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/153.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/154.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/155.pdf
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156 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşnița 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 417821, comuna 
Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, nr.cad. A170/16, 

170/17/18, în suprafață de 798 mp, constând în teren intravilan, 
categoria de folosință; drum, în urma declarației de renunţare la 

dreptul de proprietate depusă de către GUTULEAC ALINA 
MIHAELA reprezentată prin mandatar RĂCĂTĂIAN 

GHEORGHE 

Dus la 
Îndeplinire 

157 

Privind împuternicirea Primarului Comunei Moșnița Nouă, să 
demareze proceduri de înfrăţire şi stabilirea de relații cu 

instituţiile europene 

Caracter 
Permanent 

158 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr.413853 Moşnița Nouă, nr.cadastral 413853 cu 

suprafata de 464 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea 
concesionării către d-na Lungu Roxana 

Dus la 
Îndeplinire 

159 

Privind aprobarea raportului de evaluare al tere ului, cuprins în 
C.F. nr. 405537 Moșnița Nouă, nr. cadastral 405537 cu 

suprafata de 450 m ), situat în localitatea Moşnița Veche, în 
vederea vânzării către d-nul Terzea Cristian Sebas an și d-na 
Terzea Oana Maria, în calitate de proprietari ai construcţiilor 

Dus la 
Îndeplinire 

160 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr. 403321 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 403321 cu 

suprafata de 501 mp, situat în localitatea Moşnița Nouă, în 
vederea vânzării către d-nul Serhatlic Edin, în calitate de 

proprietar al construcțiilor 

Dus la 
Îndeplinire 

161 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr.405818 Moşnița Nouă, nr.cadastral 405818 cu 

suprafata de 643 mp, situat în localitatea Moşnița Nouă, în 
vederea vânzării către d-na Glăvan Izabella, în calitate de 

proprietară a construcţiei 

Dus la 
Îndeplinire 

162 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr.404760 Moşnița Nouă, nr.cadastral 404760 cu 

suprafaţa de 501 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă, în 
vederea concesionării către d-na Pera Georgiana Aisa, în 

calitate de proprietară a construcţiei 

Dus la 
Îndeplinire 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/156.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/157.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/158.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/159.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/160.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/161.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/162.pdf
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163 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr.413134 Moşnița Nouă, nr.cadastral 413134 cu 

suprafaţa de 502 mp, situat în localitatea Moşnița Nouă în 
vederea concesionării către d-na Rodica Purle, în calitate de 

proprietară a construcţiei 

Dus la 
Îndeplinire 

164 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr.413731 Moşnița Nouă, nr.cadastral 413731 cu 

suprafaţa de 491 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea 
vânzării către d-nul Luca Florin Daniel, în calitate de proprietar 

al construcției 

Dus la 
Îndeplinire 

165 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr.413732 Moşnița Nouă, nr. cadastral 413732 cu 

suprafata de 470 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea 
concesionării către d-nul Vaida Gheorghe și d-na Vaida Maria 

în calitate de proprietari ai construcţiei 

Dus la 
Îndeplinire 

166 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr. 413746 Moşnița Nouă, nr. cadastral 413746 cu 

suprafata de 477 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea 
concesionării către d-na János Adriana-Cristina şi d-nul János 

Emil, în calitate de proprietari ai construcţiei 

Dus la 
Îndeplinire 

167 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr.413851 Moşnița Nouă, nr. cadastral 413851 cu 

suprafata de 450 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea 
concesionării către d-nul Rista Romulus Doru în calitate de 

proprietar al construcţiei 

Dus la 
Îndeplinire 

168 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr.412745 Moşnița Nouă, nr.cadastral 412745 cu 

suprafata de 601 mp, situat în localitatea Moşnița Nouă, în 
vederea vânzării către d-na Ursulică Mihaela Lili și d-nul 

Ursulică Ioan, în calitate de proprietari ai construcţiei 

Dus la 
Îndeplinire 

169 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr. 412753 Moşnița Nouă, nr.cadastral 412753 cu 

suprafata de 601 mp, situat în localitatea Moşnița Nouă, în 
vederea vânzării către d-na Martinescu Rodica Ilieana, în 

calitate de proprietară a construcției 

Dus la 
Îndeplinire 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/163.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/164.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/165.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/166.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/167.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/168.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/169.pdf
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170 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr.411588 Moşnița Nouă, nr.cadastral 411588 cu 

suprafata de 625 mp, situat în localitatea Moşnița Nouă, în 
vederea vânzării către d-nul Țăpârdea Gheorghe și d-na 
Țăpârdea Maria, în calitate de proprietari ai construcției 

Dus la 
Îndeplinire 

171 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr.405487 Moşnița Nouă, nr.cadastral 405487 cu 

suprafața de 450 mp, situat în localitatea Moşnița Veche, în 
vederea vânzării către d-nul Ruţă Valentin și d-na Ruță 

Daniela, în calitate de proprietari ai construcţiei 

Dus la 
Îndeplinire 

172 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr.411581 Moşnița Nouă, nr.cadastral 411581 cu 

suprafaţa de 700 mp, situat în localitatea Moşnița Nouă în 
vederea vânzării către d-nul Turi Gabriel Mihai, în calitate de 

proprietar al construcției 

Dus la 
Îndeplinire 

173 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr.404777 Moşnița Nouă, nr.cadastral 404777 cu 

suprafata de 599 mp, situat în localitatea Moşnița Nouă în 
vederea vânzării către d-na Benea Rozalia, în calitate de 

proprietară a construcției 

Nu s-a 
prezentat la 
negociere 

pentru 
achizitionarea 

terenului 

174 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr.411585 Moşnița Nouă, nr.cadastral 411585 cu 

suprafaţa de 700 mp, situat în localitatea Moşnița Nouă în 
vederea vânzării către d-na Muneran Velichi Lenuţa, în calitate 

de proprietară a construcției 

Dus la 
Îndeplinire 

175 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr.413840 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413840 cu 

suprafata de 512 mp, situat în localitatea Urseni în vederea 
vânzării către d-nul Pițigoi Vartolomei Gabriel Bebe, în calitate 

de proprietar al construcţiei 

Dus la 
Îndeplinire 

176 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr.411613 Mosnita Nouă, nr.cadastral 411613 cu 

suprafaţa de 700 mp, situat în localitatea Moşnița Nouă în 
vederea vânzării către d-na Amaximoaie Doina, în calitate de 

proprietar al construcției 

Dus la 
Îndeplinire 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/170.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/171.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/172.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/173.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/174.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/175.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/176.pdf
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177 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr.411583 Moşnița Nouă, nr.cadastral 411583 cu 

suprafaţa de 700 mp, situat în localitatea Moşnița Nouă în 
vederea vânzării către d-nul Lăzăroni Alin Cosmin, în calitate 

de proprietară a construcției 

Dus la 
Îndeplinire 

178 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr.411630 Moșnița Nouă, nr.cadastral 411630 cu 

suprafata de 625 mp, situat în localitatea Moşnița Nouă în 
vederea vânzării către d-nul Ludescher Helmuth Adrian și d-na 
Ludescher Ana Julieta, în calitate de proprietari ai construcţiei 

Nu mai 
dorește 

achiziționarea 
terenului 

179 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr.406406 Moşnița Nouă, nr.cadastral 406406 cu 

suprafata de 1048 mp, situat în localitatea Moşnița Nouă în 
vederea vânzării către d-nul Birgian Adrian și d-na Birgian 

Maria, în calitate de proprietari ai construcției 

Nu mai 
dorește 

achiziționarea 
terenului 

180 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr.405802 Moşnița Nouă, nr. cadastral 405802 cu 

suprafata de 690 mp, situat în localitatea Moşnița Nouă în 
vederea vânzării către d-na Muntianu Camelia Mihaela, în 

calitate de proprietară a construcției 

Dus la 
Îndeplinire 

181 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr.405768 Moşnița Nouă, nr. cadastral 405768 cu 

suprafaţa de 610 mp, situat în localitatea Moşnița Nouă în 
vederea vânzării către d-nul Mureşan Vlad Cătălin, în calitate 

de proprietar a construcţiei 

Dus la 
Îndeplinire 

182 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr. 405766 Moşnița Nouă, nr.cadastral 405766 cu 

suprafaţa de 666 mp, situat în localitatea Moşnița Nouă în 
vederea vânzării către d-na Milin Iulia, în calitate de proprietară 

a construcţiei 

Dus la 
Îndeplinire 

183 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr.415016 Mosnita Nouă, nr.cadastral Cc135-137/1/1/32, 
cu suprafața de 501 mp, situat în localitatea Moşnița Nouă în 

vederea vânzării către d-nul Gomboş Daniel Iacob în calitate de 
proprietar al construcției 

Nu mai 
dorește 

achiziționarea 
terenului 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/177.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/178.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/179.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/180.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/181.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/182.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/183.pdf
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184 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr.413804 Moşnița Nouă, nr.cadastral 413804, cu 

suprafata de 480 mp, situat în localitatea Urseni în vederea 
vânzării către d-nul Aioane Dumitru şi d-na Aioane Maria, în 

calitate de proprietar al construcției 

Dus la 
Îndeplinire 

185 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr.405494 Moșnița Nouă, nr. cadastral 405494 cu 

suprafața de 450 mp, situat în localitatea Moşnița Veche, în 
vederea concesionării către d-nul Şut Ioan și d-na Şut Julieta 

Hellene, în calitate de proprietari ai construcției 

Dus la 
Îndeplinire 

186 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr.405455 Mosnita Nouă, nr.cadastral 405455 cu 

suprafata de 450 mp, situat în localitatea Moşniţa Veche, în 
vederea concesionării către d-nul Popa Darius, în calitate de 

proprietar al construcției 

Dus la 
Îndeplinire 

187 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr.413842 Mosnita Nouă, nr.cadastral 413842 cu 

suprafata de 514 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea 
concesionării către d-nul Vrăjitor Sebastian Ioan, în calitate de 

proprietar al construcţiei 

Dus la 
Îndeplinire 

188 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr.401924 Moşnița Nouă, nr.cadastral 401924 cu 

suprafaţa de 745 mp, situat în localitatea Moşnița Nouă, în 
vederea concesionării către d-nul Ceban Veaceslav, în calitate 

de proprietar al construcției 

Dus la 
Îndeplinire 

189 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr.413841 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413841 cu 

suprafață de 653 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea 
concesionării către d-nul Săcălaş Emil și d-na Săcălaş Adela, 

în calitate de proprietari ai construcţiei 

Dus la 
Îndeplinire 

190 

Pentru modificarea art.2.1 și 2.3, 10.5,11 din Anexa nr.1 la 
H.C.L. cu nr. 349/27.09.2017 privind aprobarea raportului de 

evaluare ale terenurilor din localitatea Moșnița Veche şi al 
caietului de sarcini în vederea concesionării prin licitaţie publică 

deschisă 

Caracter 
Permanent 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/184.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/185.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/186.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/187.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/188.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/189.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/190.pdf
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191 

Pentru completarea H.C.L. cu nr. 132/30.05.2018 privind 
înscrierea în C.F. nr. 412146 Moşnița Nouă, 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 

Dus la 
Îndeplinire 

192 

Pentru dezlipirea imobilului cuprins în C.F. nr. 401906 Mosnita 
Nouă, în suprafață de 83.654 mp, teren extravilan, situat în 

localitatea Mosnita Veche, Comuna Mosnita Noua, în trei loturi, 
conform documentației anexate 

În curs de 
executare 

193 

Privind aprobarea subapartamentării și a ieşirii din indiviziune a 
unității individuale, înscrise în C.F. nr.403235-C1-05 Moşnița 
Nouă, nr.cad.403235-C1-U5, în conformitate cu documentația 
avizată de OCPI Timiş cu nr.146.124/27.08.2015, înscrierea 

dreptului de proprietate al Comunei Moşnița Nouă pe imobilul 
cu nr. cadastral nou atribuit 403235-C1U6 Moşnița Nouă și a 
dreptului de proprietate a d-nei Lőrincy Irina asupra imobilului 

cu nr. cadastral nou atribuit 403235-C1-U7 ,cu condiția unificării 
ulterioare a apartamentului cu nr.cad 403235-C1- U6 la imobilul 
înscris cuprins în C.F. nr. 403235-C1-04, nr.cadastral 403235-

C1-04, aflat în proprietatea Comunei Moşnița Nouă şi a 
apartamentului cu nr.cad 403235- C1 -U7 la imobilul cuprins în 

C.F. nr. 403235-C1-01, nr.cadastral 403235-C1U1 aflat în 
proprietatea lui Irina LŐRINCY 

Dus la 
Îndeplinire 

194 

Privind aprobarea cofinanţării „Proiectului regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judetul 

Timiş, în perioada 2014-2020” prin POIM si asocierii Comunei 
Moșnița Nouă prin Consiliul Local al Comunei Mosnita Nouă cu 

Judetul Timis prin Consiliul Judetean Timis in vederea 
asigurarii cofinantarii proiectului 

În curs 

195 

Privind anularea obligaţiilor fiscale datorate de debitori, 
persoane juridice, radiați din Registrul Comerțului şi scăderea 

societăților comerciale radiate din evidența fiscală Consiliul 
Local al comunei Moşnița Nouă, întrunit în şedinţa ordinară din 

data de 27.06.2018, legal constituită 

Dus la 
Îndeplinire 

196 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr.421071 Moşnița Nouă, nr.cadastral 421071 cu 

suprafata de 115 mp, situat pe strada Poștei în localitatea 
Moşnița Nouă, în vederea concesionării către d-nul Neamțu 
Sorin, în calitate de proprietar al terenului şi a construcţiei 

alăturate 

Dus la 
Îndeplinire 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/191.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/192.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/193.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/194.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/195.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/196.pdf
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197 

Privind emiterii acordului Consiliului Local Mosnita Nouă pentru 
extindere si modernizare retea de telecomunicatii pe stâlpii 

existenți pe domeniul public al localității Mosnita Nouă, aflat in 
administrarea Consiliului Local Mosnita Nouă 

Dus la 
Îndeplinire 

198 

Privind emiterii acordului Consiliului Local Mosnita Nouă pentru 
extindere si modernizare retea de telecomunicatii pe stâlpii 

existenți pe domeniul public al localității Moşnita Veche, aflat in 
administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă 

Dus la 
Îndeplinire 

199 

Privind emiterii acordului Consiliului Local Mosnita Nouă pentru 
extindere si modernizare retea de telecomunicatii pe stâlpii 

existenți pe domeniul public al localității Urseni, aflat in 
administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă 

Dus la 
Îndeplinire 

 

02.07 

200 

Pentru aprobarea proiectului (fază SF) și a cheltuielilor legate 
de PROIECT ÎNFIINȚARE GRĂDINIȚĂ PP MOȘNIȚA NOUĂ, 
Axa prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/ învățământ preșcolar,  

Apel de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni 

În curs 

201 

Pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de 
PROIECT ÎNFIINȚARE GRĂDINIȚĂ PP MOȘNIȚA NOUĂ, Axa 
prioritară 10, Obiectiv specific 10.1/ învățământ preșcolar, Apel 

de proiecte nr. POR/10/2017/10/10.1a/7regiuni 

În curs 

202 

Privind înființarea ”CLUBULUI SPORTIV COMUNAL 
MOȘNIȚA”, persoană juridică română de drept public, ca 

instuție publică polisportivă, în subordinea Consiliului Local 
Moșnița Nouă, cu sediul în Comuna Moșnița Nouă, strada 

Verde nr.2. 

În curs de 
executare 

203 

Privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale 
aparatului propriu al primarului comunei Moşniţa Nouă 

Caracter 
Permanent 

204 Privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice, din 
aparatul de specialitate al primarului comunei Moşniţa Nouă 

Caracter 
Permanent 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/197.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/198.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/199.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180702/200.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180702/201.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180702/202.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180702/203.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180702/204.pdf
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pentru anul 2018 

 

25.07 

205 

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. 
MOȘNIȚEANA S.R.L., 

pe anul 2018 

Caracter 
Permanent 

206 

Privind alipirea imobilului cu nr. Cadastral 400576, cuprins în 
C.F. 400576 în suprafață totală de 900 mp și imobilul cu nr. 

cadastral 413038, cuprins în C.F. 421656 în suprafață totală de 
6.600 mp, rezultând un lot cu suprafața totală de 7.500 mp, 

teren intravilan, situat în Moșnița Nouă 

Dus la 
Îndeplinire 

207 

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. 
MOȘNIȚEANA SECURITY S.R.L., pe anul 2018 

Caracter 
Permanent 

208 

Privind aprobarea Registrului Local al Spațiilor verzi aparținând 
domeniului public al Comunei Moșnița Nouă 

Caracter 
Permanent 

209 

Privind aprobarea Regulamentului privind gestionarea 
deșeurilor din construcții și demolări în Comuna Moșnița Nouă 

Caracter 
Permanent 

210 

Privind necesitatea și oportunitatea investiției ”Lărgire la 4 
benzi de circulație DJ592 Timișoara – Moșnița Nouă, jud. Timiș 

(km 5 +100…km 9+180)” 

Caracter 
Permanent 

211 

Privind retragerea dreptului de folosință gratuită asupra 
terenului atribuit în baza Legii 15/2003, al d-nei Buibaș Amalia 

Elena, cuprins în C.F. nr. 413758 Moşniţa Nouă, localitatea 
Urseni, nr. cad. 413758 în suprafaţă de 487 mp, ca urmare a 

cererii de renunțare formulate de către beneficiară 

Dus la 
Îndeplinire 

212 

Privind Constituirea Comisiei de Evaluare a Ofertelor pentru 
proiectul : ”MODERNIZARE ȘI DOTARE CĂMINE 

CULTURALE DIN LOCALITĂȚILE MOȘNIȚA VECHE, ALBINA 
ȘI URSENI, COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ, JUDEȚUL TIMIȘ” 

În curs 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180725/205.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180725/206.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180725/207.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180725/208.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180725/209.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180725/210.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180725/211.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180725/212.pdf
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213 

Privind Constituirea Comisiei de Evaluare a Ofertelor pentru 
proiectul : EXTINDERE REȚEA CANALIZARE MENAJERĂ ÎN 

LOCALITATEA URSENI, COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ 
În curs 

214 

Privind Constituirea Comisiei de Evaluare a Ofertelor pentru 
proiectul : MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN 

COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ 

Dus la 
Îndeplinire 

215 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr. 405817 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 405817 cu 

suprafaţa de 603 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă în 
vederea vânzării către d-nul Marius Gherghe, în calitate de 

proprietar al construcţiilor 

Nu s-a 
prezentat la 
cumpărarea 

terenului 

216 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr. 413134 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 413134 cu 

suprafaţa de 502 mp, situat în localitatea Moşniţa Nouă, în 
vederea vânzării către d-nul Purle Florin Marius în calitate de 

proprietar al construcţiilor 

Dus la 
Îndeplinire 

217 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr. 405770 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 405770 cu 

suprafaţa de 666 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă în 
vederea vânzării către d-na Daniela Rusu, în calitate de 

proprietară a construcţiilor 

Dus la 
Îndeplinire 

218 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr. 413734 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 413734 cu 

suprafaţa de 494 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea 
concesionării către d-nul Gheorghe Andrei, în calitate de 

proprietar al construcţiei 

Dus la 
Îndeplinire 

219 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr. 413809 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 413809 cu 

suprafaţa de 498 mp, situat în localitatea Urseni în vederea 
concesionării către d-nul Sandor Simon, în calitate de 

proprietar al construcţiilor 

Dus la 
Îndeplinire 

220 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr. 413806 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 413806 cu 

suprafaţa de 499 mp, situat în localitatea Urseni în vederea 

Dus la 
Îndeplinire 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180725/213.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180725/214.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180725/215.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180725/216.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180725/217.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180725/218.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180725/219.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180725/220.pdf


40 

 

vânzării către d-nul Robert-Emil Szasz-Toma, în calitate de 
proprietar al construcţiilor 

221 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr. 405460 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 405460 cu 

suprafaţa de 450 mp, situat în localitatea Moșnița Veche în 
vederea concesionării către d-nul Mihai Telman, în calitate de 

proprietar al construcţiilor 

Dus la 
Îndeplinire 

222 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr. 405495 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 405495 cu 

suprafaţa de 450 mp, situat în localitatea Moșnița Veche în 
vederea concesionării către d-nul Alexandru Petrea, în calitate 

de proprietar al construcţiilor 

Dus la 
Îndeplinire 

223 

Privind aprobarea raportului de evaluare al parcelelor de teren 
din localitatea Moșnița Nouă, enumerate mai jos şi al caietului 
de sarcini în vederea vânzării prin licitaţie publică deschisă, 

pentru construirea de locuință 

Caracter 
Permanent 

224 

Privind aprobarea rapoartelor de evaluare ale terenurilor, 
menţionate mai jos şi ale caietului de sarcini în vederea 

concesionării prin licitaţie publică deschisă 

Caracter 
Permanent 

225 

Privind aprobarea alocării unei sume de aproximativ 6.000 lei 
Bisericii Ortodoxe Române din Moșnița Nouă în vederea plății 

transportului cu autocarul, excursie organizată în zona 
Maramureșului, în zilele 8 și 9 august 2018 

Dus la 
Îndeplinire 

226 

Privind aprobarea acordării unui sprijin constând în lemne de 
foc, provenite din padurea Bistra, aflată în proprietatea 

Comunei Moșnița Nouă, bisericilor din comuna Moșnița Nouă, 
care au încălzire pe lemne 

Dus la 
Îndeplinire 

227 

Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al S.C. 
MOȘNIȚEANA SECURITY S.R.L. 

Caracter 
Permanent 

228 

Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița 
Nouă asupra rețelei de alimentare cu apă executată în 

localitatea Moșnița Veche pe strada Jimbolia și strada Pesac 

Dus la 
Îndeplinire 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180725/221.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180725/222.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180725/223.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180725/224.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180725/225.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180725/226.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180725/227.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180725/228.pdf
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cu o lungime de 923 ml, strada Ciacova cu o lungime de 499 
ml, strada Tomnatic cu o lungime de 178 ml și pe strada Recaș 

cu o lungime de 33 ml, în valoare de 99.819,31 lei 

229 

Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița 
Nouă asupra rețelei de alimentare cu apă executată în 

localitatea Urseni pe strada Cebza cu o lungime de 468 ml, 
strada Chiajna și pe strada Radu Voda cu o lungime de 271 ml, 

în valoare de 70.365,89 lei 

Dus la 
Îndeplinire 

230 

Pentru completarea și modificarea H.C.L.cu nr. 48/14.03.2018, 
privind aprobarea atribuirii în folosință gratuită pe o perioadă de 
49 de ani a terenului cuprins în C.F. nr. 421588 Moșnița Nouă, 

în suprafață de 1.200 mp situat în Moșnița Nouă , strada 
Surduc, Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din 

România, în vederea construirii unui centru pentru 
perfecționarea aleșilor locali și a angajaților din primăriile 

comunelor membre 

Revocată 

231 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr.416334 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 416334 cu 

suprafaţa de 501 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă, în 
vederea vânzării către d-nul Rochnean Atilla 

Dus la 
Îndeplinire 

232 

Privind întabularea drumului agricol din UAT Moşnita Nouă cu 
numar cadastral DE 98/17 in proprietatea Comunei Moşnita 

Nouă, domeniul public si administrarea Consiliului Local 
Moşnita Nouă. 

Dus la 
Îndeplinire 

233 

Privind întabularea cu pozitionare certa a parcelei Ps 459 din 
extravilanul UAT Moşnita Nouă cu numarul cadastral Ps 459, in 

suprafata de 66000 mp, in proprietatea Comunei Moşnita 
Nouă, domeniul privat si administrarea Consiliului Local 

Moşnita Nouă 

Dus la 
Îndeplinire 

 

29.08 234 

Privind rectificarea bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe 
anul 2018 

Dus la 
Îndeplinire 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180725/229.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180725/230.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180725/231.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180725/232.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180725/233.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/234.pdf
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235 

Privind acordarea unui mandat special împuternicitului 
Consiliului Local al Comunei Moșnița Nouă în Adunarea 
Generală ordinară a Asociaților Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară Apă-Canal Timiș 

Caracter 
Permanent 

236 

Privind aprobarea atribuirii denumirii Parcului din localitatea 
Moșnița Nouă, Comuna Moșnița Nouă, cuprins în C.F. nr. 

420974, nr.cad. 420974 

Dus la 
Îndeplinire 

237 

Privind aprobarea atribuirii de denumire stradă în localitatea 
Moșnița Veche, Comuna Moșnița Nouă, conform planului 

anexat 

Dus la 
Îndeplinire 

238 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr. 405439 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 405439 cu 

suprafaţa de 450 mp, situat în sat Moșnița Veche în vederea 
vânzării către d-nul Cîrț Radu, în calitate de proprietar al 

construcţiilor 

Dus la 
Îndeplinire 

239 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr. 411574 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 411574 cu 

suprafaţa de 700 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă în 
vederea concesionării către d-nul Ienea Dorin- Ioan în calitate 

de proprietar al construcţiilor 

Dus la 
Îndeplinire 

240 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr. 413780 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 413780 cu 

suprafaţa de 534 mp, situat în localitatea Urseni în vederea 
concesionării către d-nul Farcaș Constantin Marcel în calitate 

de proprietar al construcţiilor 

Dus la 
Îndeplinire 

241 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr. 413726 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 413726 cu 

suprafaţa de 540 mp, situat în localitatea Urseni în vederea 
concesionării către d-na Bumbar Alina-Nicoleta în calitate de 

proprietară a construcţiilor 

Nu s-a 
prezentat la 
negociere 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/235.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/236.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/237.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/238.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/239.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/240.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/241.pdf
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242 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr. 405466 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 405466 cu 

suprafaţa de 450 mp, situat în localitatea Moșnița Veche în 
vederea concesionării către d-nul Foaliș Mircea în calitate de 

proprietar al construcţiilor 

Dus la 
Îndeplinire 

243 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr. 413808 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 413808 cu 

suprafaţa de 618 mp, situat în sat Urseni în vederea vânzării 
către d-na Pascal Veronica, în calitate de proprietar al 

construcţiilor 

Dus la 
Îndeplinire 

244 

Privind aprobarea înființării și editării unui ziar local intitulat 
”Bună ziua Moșnița!” 

Dus la 
Îndeplinire 

245 

Privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investitii:  Sistematizarea Comunei Moșnița Nouă” 

În curs 

246 

Privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în valoare de 
1.900 euro minorei Lăpădatu Lorena cu domiciliul în localitatea 

Moșnița Veche, str. Bisericii nr.67, în vederea achitării 
contravalorii intervenției chirurgicale prin ,, Miofobrotomie 

subcutanată etapa II, care se va realiza în Republica Moldova 

Dus la 
Îndeplinire 

247 

Privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public al 
Comunei Moșnița Nouă, în domeniul public al Județului Timiș și 
declararea acestora ca fiind bunuri de interes public județean 

Dus la 
Îndeplinire 

248 

Privind aprobarea regulamentului de acordare a voucherelor de 
vacanță pentru funcționarii publici și personalul contractual din 
cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Moșnița 

Nouă 

Caracter 
Permanent 

249 

Privind aprobarea Acordului de asociere pentru cofinanțare a 
Proiectului regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă 

uzată din județul Timiș pentru perioada 2014-2020 
În curs 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/242.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/243.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/244.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/245.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/246.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/247.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/248.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/249.pdf
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250 

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a proiectului 
 Modernizare parcare centru logistic Moșnița”  din cadrul 

obiectivului de investiție ”Modernizare centru logistic” 

Dus la 
Îndeplinire 

251 

Privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului 
de investiție ”Amenajare parcare sală de sport” 

Dus la 
Îndeplinire 

252 

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului 
de investiție ”Extindere și modernizare Grădiniță Urseni” 

Dus la 
Îndeplinire 

253 

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a 
achiziționării a două motocoase în cadrul obiectivului de 
investiție ”Achiziționare scule și utilaje pentru grădină” 

Dus la 
Îndeplinire 

254 

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului 
de investiție ”Extindere rețea apă Moșnița Nouă-ieșire spre 

Albina” 

În curs de 
execuție 

255 

Privind înscrierea în proporietatea comunei Moșnița Nouă a 
capacităţilor energetice care fac obiectul lucrării ,,L AHM 

3/2018 Extindere rețele electrice de interes public zona PUZ 
locuințe pentru tineret și funcțiuni complementare Urseni -83 
case în jud. Timiș, sat Urseni, pentru alimentare cu energie 

electrică 

Dus la 
Îndeplinire 

256 

Privind aprobarea atribuirii denumiri străzi pe teritoriul comunei 
Moşniţa Nouă, localitatea Urseni 

Dus la 
Îndeplinire 

257 

Privind aprobarea  caietului de sarcini pentru obiectivul de 
investiții ”Achiziție Autoutilitară” 

Dus la 
Îndeplinire 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/250.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/251.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/252.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/253.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/254.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/255.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/256.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/257.pdf
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258 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 421768, nr. cad. 

421768 în suprafață de 118 mp constând în teren curți 
construcții intravilan extins pentru drum, C.F. 400635, nr. cad. 
Ds 107/2/1/a/2, în suprafață de 2.739 mp constând în teren 

intravilan extins pentu drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea 
Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de 
proprietate depusă de către SFÂRCOCI Maria și SFÂRCOCI 

Aurel 

Dus la 
Îndeplinire 

259 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 406860, nr. cad. 

406860 în suprafață de 2.834 mp constând în teren intravilan 
extins pentru drum și proiecție canal, categoria de folosință 
altele, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în 

urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă 
de către TOSCANA LAND INVESTMENT S.R.L., prin asociat și 

administrator PELLEGRINI Luca 

Dus la 
Îndeplinire 

260 

Pentru modificarea art. 1 a Hotărârii Consiliului Local cu nr. 40 
din 28.02.2018, privind apartamentarea imobilului cuprins în 
C.F. nr. 402373, nr. top. 402373, localitatea Moșnița Nouă, 

precum și stabilirea funcțiunilor pentru corpurile de clădire C1 și 
C2 

Dus la 
Îndeplinire 

261 

Pentru dezlipirea imobilului cuprins în C.F. nr. 412146 Moșnița 
Nouă, în suprafață de 92.423 mp, teren situat în extravilanul 

localității Moșnița Veche, Comuna Moșnița Nouă, în patru loturi, 
conform documentației anexate întocmită de S.C. GIS-SUVEY 

S.R.L. 

Dus la 
Îndeplinire 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/258.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/259.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/260.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/261.pdf
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262 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 414255, nr. cad. 
414255 în suprafață de 6.585 mp constând în teren arabil 

intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea 
Moșnița Nouă, în urma declarației de renuunțare la dreptul de 

proprietate depusă de către Komlodi Ludovic, Petnehazi 
Tiberiu-Robert, Szabo Monika-Rozalia 

Dus la 
Îndeplinire 

263 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 400640, nr. cad. Ds 

107/2/1/b/5 în suprafață de 1.997 mp constând în teren 
intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea 

Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de 
proprietate depusă de către DOGAN AURORA 

Dus la 
Îndeplinire 

264 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 
Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 400630, nr. cad. 
Cc 107/2/2/1 în suprafață de 183 mp constând în teren curți 

construcții intravilan extins pentru drum, C.F. nr. 400641, cad 
Cc 107/2/2/5, în suprafață de 320 mp constând în teren curți 
construcții intravilan extins pentru drum, C.F. Nr. 420121 cad. 

420121, în suprafață de 1.142 mp constând în teren curți 
construcții intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, 
localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renuunțare la 

dreptul de proprietate depusă de către POPA ION și POPA 
ANA-CECILIA 

Dus la 
Îndeplinire 

265 

Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița 
Nouă, a rețelei de alimentare cu apă executată în localitatea 
Moșnița Nouă pe strada Ielelor, C.F. nr. 409755 cu o lungime 

de 40 ml, în valoare de 16.660 lei 

Dus la 
Îndeplinire 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/262.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/263.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/264.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/265.pdf
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266 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 405945, nr. cad. 

405945 în suprafață de 4.128 mp constând în teren curți 
construcții intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, 

localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la 
dreptul de proprietate depusă de către POPA ION-DUMITRU și 

POPA MARIANA 

Dus la 
Îndeplinire 

267 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 400636, nr. cad. Ds  

107/2/1/c/14 în suprafață de 138  mp constând în teren 
intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea 

Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de 
proprietate depusă de către BULICA IOAN-CORNEL și 

BULICĂ LUCIA-CARMEN 

Dus la 
Îndeplinire 

268 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 404615, nr. cad. 
404615 în suprafață de 3.034 mp constând în teren arabil 

intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea 
Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de 

proprietate depusă de către TULPAN AURORA  

269 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 419916, nr. cad. 
419916 în suprafață de 1.568 mp constând în teren arabil 

intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea 
Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de 
proprietate depusă de către  IMAGO DEVELOPMENT, prin 

administrator ȘTEFĂNESCU Radu 

Dus la 
Îndeplinire 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/266.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/267.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/268.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/269.pdf
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270 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 
Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 415304, nr. cad. 

415304 în suprafață de 3.615 mp constând în teren arabil 
intravilan extins pentru drum, C.F. nr. 415303, nr. cad. 415303 

în suprafață de 1.898 mp constând în teren arabil intravilan 
extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița 
Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de proprietate 

depusă de către BOLOȘ OTNIEL-IOAN, BOLOȘ DACIANA 

Dus la 
Îndeplinire 

271 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 416540, nr. cad. 
416540, în suprafață de 9.620 mp constând în teren curți 

construcții intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, 
localitatea Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la 
dreptul de proprietate depusă de către FERENCZI ROZALIA-

IRINA 

Dus la 
Îndeplinire 

272 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moșnița 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 414450, nr. cad. 

414450, în suprafață de 750 mp constând în teren arabil 
intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea 

Moșnița Nouă, în urma declarației de renunțare la dreptul de 
proprietate depusă de către GALIK EUGEN-MIHAI-MATEI 

Dus la 
Îndeplinire 

273 

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

comunei Moșnița Nouă către S.C. Aquatim S.A. 

Dus la 
Îndeplinire 

274 

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului 
de investiție ”Arhivare și legătorie” 

Dus la 
Îndeplinire 

275 

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului 
de investiție ”Reabilitare Școală și Grădiniță Albina” 

În curs 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/270.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/271.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/272.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/273.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/274.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/275.pdf
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276 

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului 
de investiție ” Reabilitare infrastructură rutieră” 

Dus la 
Îndeplinire 

277 

Privind aprobarea obiectivului de investiție ”Sistematizare 
cimitir MN+MV+CAPELĂ” 

În curs 

278 

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului 
de investiție ”Extindere și modernizare Școală Urseni” 

Dus la 
Îndeplinire 

279 

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului 
de investiție ” Sisteme automate de irigații, montat rulouri 

gazon, montare sistem supraveghere, branșamente electrice în 
parcurile ce aparțin UAT Moșnița Nouă ” și a obiectivuluide 

investiție ”Construire și reabilitare parcuri Moșnița Nouă, 
Moșnița Veche, Urseni și Albina” 

Dus la 
Îndeplinire 

280 

Privind aprobarea deschiderii obiectivului de investiți” Extindere 
Rețea Alimentare cu Apă PUZ Tineret Urseni ” 

În curs 

281 

Privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Comunei 
Moșnița Nouă cu Asociația de proprietari -Doamnei în scopul 

extinderii rețelei de apă și canalizare, a branșamentelor de apă 
și racordurile de canal, pe strada Doamnei și Fecioarei din 
localitatea Moșnița Nouă, precum și aprobarea indicatorilor 

tehnico economici ai obiectivului ”Extindere Alimentare cu Apă 
și Canalizare Strada Doamnei” 

Dus la 
Îndeplinire 

282 

Privind aprobarea asocierii Consiliului Local al Comunei 
Moșnița Nouă cu Asociația Domino – Moșnița Veche, în scopul 
extinderii rețelei de alimentare cu apă pe strada Bolero și str. 

Prieteniei, precum și aprobarea indicatorilor tehnico economici 
ai obiectivului ”Extindere Alimentare cu apă strada Bolero ” 

Dus la 
Îndeplinire 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/276.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/277.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/278.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/279.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/280.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/281.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/282.pdf
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283 

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului 
de investiție ” Reabilitare trotuare pe raza comunei Moșnița 

Nouă” 

Dus la 
Îndeplinire 

284 

Privind acceptarea donației, constând în teren arabil intravilan 
extins pentru drum cuprins în C.F. nr.401736 Moşniţa Nouă, 
localitatea Urseni, nr.cad. 51500 si C.F. nr.401739 Moşniţa 
Nouă Moşniţa Nouă, localitatea Urseni, nr.cad. 51509, în 

suprafaţă totala de de 5.123 mp, în urma ofertei de donație 
depusă de către Oprea Radu Lucian si Oprea Olga 

Dus la 
Îndeplinire 

285 

Privind aprobarea obiectivului de investiție și a indicatorilor 
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Modernizare 

curți instituții învățământ” 

În curs de 
execuție 

286 

Privind achiziționarea unei autoutilitare 4×4 din sumele 
rezultate în urma valorificării lemnului afectat de furtună din 

17.09.2017, provenit din Pădurea Bistra, proprietatea Comunei 
Moșnița Nouă ( administrată de către Regia Publică Locală 

Ocolul Silvic R.A.) 

Revocată 

287 

Privind aprobarea obiectivului de investiție ”Achiziționare tractor 
și atașamente” prin sistem leasing financiar și a indicatorilor 

tehnico-economici 

 

S-a modificat 
prin HCL nr. 

363   

288 

Privind aprobarea obiectivului de investiție” Extindere Școală 
Gimnazială Moșnița Nouă” 

În curs de 
execuție 

289 

Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița 
Nouă, a reţelei de alimentare cu apă executată în localitatea 

Moşniţa Veche, pe strazile Ioan Farchescu, Ioan Iliovici, 
Vicentiu Cernet si Vasile Crasmariu, C.F. nr. 415448, 414771, 
415239, 415036, 414640, 414637, 414967, 414770, 415104 si 
414767 cu o lungime de 1749.1 ml, în valoare de 217.593,88 

lei 

Dus la 
Îndeplinire 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/283.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/284.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/285.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/286.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/287.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/288.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/289.pdf
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290 

Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița 
Nouă a reţelei de alimentare cu apă executată în localitatea 

Moşniţa Nouă pe strada Dumitru Cristea cu o lungime totală de 
54 ml în valoare de 6.000 lei 

Dus la 
Îndeplinire 

 

26.09 

291 

Privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe 
anul 2018 

Dus la 
Îndeplinire 

292 

Privind constatarea apartenenţei terenului cuprins în C.F. nr. 
403347 Moşniţa Nouă, nr.topografic 1315/998-1030/3, situat în 

intravilanul localităţii Rudicica în suprafaţă de 1.201 mp, la 
proprietatea privată a comunei Moşniţa Nouă, în baza art.36 

din Legea nr.18/1991, republicată 

Dus la 
Îndeplinire 

293 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr.413820 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 413820 cu 

suprafaţa de 484 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea 
vânzării către d-nul Oprea Andi George, în calitate de proprietar 

al construcţiilor 

Dus la 
Îndeplinire 

294 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr.405485 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 405485 cu 

suprafaţa de 450 mp, situat în localitatea Moșnița Veche, în 
vederea vânzării către d-nul Ciucur Cristian, în calitate de 

proprietar al construcţiilor 

Dus la 
Îndeplinire 

295 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr.413773 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 413773 cu 

suprafaţa de 450 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea 
concesionării către d-nul Fironda Florin , în calitate de 

proprietar al construcţiei 

Dus la 
Îndeplinire 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/290.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180926/291.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180926/292.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180926/293.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180926/294.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180926/295.pdf
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296 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr.413792 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 413792 cu 

suprafaţa de 476 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea 
concesionării către d-nul Colișar Laurențiu Mihai , în calitate de 

proprietar al construcţiei 

Dus la 
Îndeplinire 

297 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr.405465 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 405465 cu 

suprafaţa de 450 mp, situat în localitatea Moșnița Veche, în 
vederea vânzării către d-nul Rădulescu Mircea Florian, în 

calitate de proprietar al construcţiilor 

Dus la 
Îndeplinire 

298 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr.411626 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 411626 cu 

suprafaţa de 608 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă, în 
vederea vânzării către d-nul Vidrașcu Paul, în calitate de 

proprietar al construcţiilor 

Dus la 
Îndeplinire 

299 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr.411638 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 413638 cu 

suprafaţa de 685 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă, în 
vederea concesionării către d-nul Surugiu Emanuela Cristina și 

Surugiu Corneliu, în calitate de proprietari ai construcţiei 

Dus la 
Îndeplinire 

300 

Privind aprobarea trecerii unor imobile din domeniul public al 
Comunei Moșnița Nouă, în domeniul public al Județului Timiș și 
declararea acestora ca fiind bunuri de interes public județean 

Dus la 
Îndeplinire 

301 

Privind aprobarea recompensării persoanelor care au împlinit 
vârsta de 80 de ani sau 50 de ani de la încheierea căsătorie 

Dus la 
Îndeplinire 

302 

Privind revocarea H.C.L.cu nr. 48/14.03.2018, privind 
aprobarea atribuirii în folosință gratuită pe o perioadă de 49 de 

ani a terenului cuprins în C.F. nr. 421588 Moșnița Nouă, în 
suprafață de 1.200 mp situat în Moșnița Nouă , strada Surduc, 
Filialei Județene Timiș a Asociației Comunelor din România, în 
vederea construirii unui centru pentru perfecționarea aleșilor 

locali și a angajaților din primăriile comunelor membre 
completată și modificată prin H.C.L. cu nr. 230/25.07.2018 

 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180926/296.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180926/297.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180926/298.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180926/299.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180926/300.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180926/301.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180926/302.pdf
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303 

Privind modificarea H.C.L. cu nr. 97/27.11.2013 privind 
aprobarea acordării unui ajutor constând în 3 mc de lemne 

pentru foc din pădurea aflată în proprietatea comunei Moşniţa 
Nouă, în vederea prevenirii şi combaterii marginalizării familiilor 

sau persoanelor singure aflate în dificultate 

Caracter 
Permanent 

304 

Privind aprobarea Studiului de Fezabilitate și a indicatorilor 
tehnico-economici aferenți ”Proiectului regional de dezvoltare a 
infrastructurii de apă și apă uzată din județul Timiș, în perioada 

2014-2020” – localitatea Moșnița Nouă 

În curs 

305 

Privind aprobarea Planului anual de evoluție a tarifelor la apă și 
canalizare pentru implementarea “Proiectului regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul 

Timiș, în perioada 2014-2020” 

Caracter 
Permanent 

306 

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -“ Dezvoltare zonă 
rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și servicii 

publice”, parcela 421316 Comuna Moșnița Nouă, sat Moșnița 
Veche,Județul Timiș, având ca beneficiar pe JEBELEANU DAN 

Dus la 
Îndeplinire 

307 

Privind atribuirea în concesiune a terenului cuprins în C.F. nr. 
421829 Moșnița Nouă, în suprafață de 7.500 mp situat în 
localitatea Moșnița Nouă , ASOCIAȚIEI ACTIV în vederea 

construirii unui centru de sănătate pentru copii, prin intermediul 
unei finanțări nerambursabile de la Uniunea Europeană 

Dus la 
Îndeplinire 

308 

Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița 
Nouă, a reţelei de alimentare cu apă executată în localitatea 

Mosnita Veche, pe strada Ciacova, C.F. nr. 411520 cu o 
lungime de 230ml, valoare de 46.172,00 lei 

Dus la 
Îndeplinire 

309 

Privind transmiterea spre administrare şi folosinţă a unor 
mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate publică a 

comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA 

Dus la 
Îndeplinire 

310 

Privind transmiterea spre administrare şi folosinţă a unor 
mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate publică a 

comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA 

Dus la 
Îndeplinire 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180926/303.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180926/304.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180926/305.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180926/306.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180926/307.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180926/308.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180926/309.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180926/310.pdf
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311 

Privind transmiterea spre administrare şi folosinţă a unor 
mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate publică a 

comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA 

Dus la 
Îndeplinire 

312 

Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița 
Nouă, a reţelei de alimentare cu apă executată în localitatea 
Moşniţa Veche, pe străzile Copenhaga, San Marino, Praga, 
Kiev, Nicosia, C.F. nr. 407838 cu o lungime de 612 ml, în 

valoare de 6.400 lei 

Dus la 
Îndeplinire 

313 

Privind modificarea H.C.L. cu nr.286/29.08.2018 privind 
aprobarea achiziţionării unei autoutilitare 4×4 cu benă din 

sumele rezultate în urma valorificării lemnului afectat de furtuna 
din 17.09.2017, provenit din Pădurea Bistra, proprietatea 

Comunei Moșnița Nouă ( administrată de către Regia Publică 
Locală Ocolul Silvic Stejarul R.A.).  

314 

Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița 
Nouă, a reţelei de alimentare cu apă executată în localitatea 

Urseni, pe strada Prislop, C.F. nr. 420596, 419937 cu o 
lungime de 525 ml, în valoare de 6.400 lei 

Dus la 
Îndeplinire 

315 

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “Zona 
rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii 

publice pentru Modificare PUZ aprobat prin HCL 
132/26.09.2007 – zona 4 partial și PUZ aprobat prin HCL 

75/27.07.2011- zona 1 ”, parcelele 404248, 404249, 404213, 
404215, 404417, 404418, 404419, 420717, 404270, 404253, 
404437, 404438, 415814, 415832, 415833, 415834, 415835, 
415836, 415838, 415839, 415840, 415841, 415842, 415843, 
415844, 415845, 415846, 415847, 415848, 415849, 415850, 
415851, 415853, 415854, 415855, 415856, 415857, 415858, 
415859, 415860, 415861, 415862, 415863, 415864, 415865, 
415866, 415867, 415868, 415870, 415871, 415872, 415873, 
415874, 415875, 415876, 415877, 415878, 415879, 415880, 
415881, 415882, 415883, 415884, 415885 Comuna Mosnita 

Noua, Sat Moșnița Veche , Judetul Timis 

Caracter 
Permanent 

316 

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 
aferent obiectivului de investiție ”Construire Monument Erou 

Briciu Leontin” 

Dus la 
Îndeplinire 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180926/311.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180926/312.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180926/313.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180926/314.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180926/315.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180926/316.pdf
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317 

Privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 
aferent obiectivului de investiție ,, EXTINDERE APĂ ÎN 

LOCALITATEA RUDICICA” 

În curs de 
execuție 

318 

Privind aprobarea Notei Conceptuale a obiectivului de investiție 
,, Amenajare Adăpost Public pentru Animalele Abandonate pe 

raza Comunei Moșnița Nouă ” 

În curs de 
execuție 

319 

Privind completarea inventarului bunurilor care aparțin 
domeniului public al Comunei Moșnița Nouă 

Dus la 
Îndeplinire 

320 

Privind aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare cu 
Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș 

Caracter 
Permanent 

321 

Privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 14.000 lei, 
d-lui Vârlan Vasile, în vederea cumpărării de materiale de 

construcție pentru reconstruirea casei arse în urma incendiului 
din data de 01.09.2018 

Dus la 
Îndeplinire 

 

31.10 

322 

Privind rectificarea bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe 
anul 2018 

Dus la 
Îndeplinire 

323 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa 
Nouă, asupra cotei de 2/3 din imobilul cuprins în C.F. 413233 

cu nr Cad.413233 în suprafată 1.561 mp,constând în teren curți 
construcții cu destinația drum și zone verzi, în urma declaraţiei 

de renunţare la dreptul de proprietate depusă de către 
Societatea IMOBILIARIA BONAZZOLI S.R.L prin BONAZZOLI 

GABRIELE 

Dus la 
Îndeplinire 

324 

Privind aprobarea transformării postului de polițist local grad 
profesional asistent, clasa III din cadrul Poliției Locale Moșnița 
Nouă, în postul de ploțist local de grad profesional principal, 

clasa III, în vederea organizării concursului de recrutare 

Dus la 
Îndeplinire 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180926/317.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180926/318.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180926/319.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180926/320.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180926/321.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181031/322.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181031/323.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181031/324.pdf
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325 

Pentru modificarea și completarea H.C.L. cu nr. 307/ 
26.09.2018 privind atribuirea în concesiune a terenului cuprins 

în C.F. nr. 421829 Moșnița Nouă, nr. cadastral 421829 în 
suprafață de 7.500 mp situat în localitatea Moșnița Nouă , 
ASOCIAȚIEI ACTIV în vederea construirii unui centru de 

sănătate pentru copii, prin intermediul unei finanțări 
nerambursabile de la Uniunea Europeană 

Dus la 
Îndeplinire 

326 

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul public 
al comunei Moșnița Nouă a imobilelor cuprinse in anexa 1, 

constând în teren arabil intravilan extins pentru drum 

Dus la 
Îndeplinire 

327 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 408922, Nr. cad. A 
62/1/4/10, în suprafaţă de 3.262 mp constând în teren arabil 

intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea 
Moșnița Veche, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de 
proprietate depusă de către TOPALĂ Rita și TOPALĂ Florin-

Gheorghe 

Dus la 
Îndeplinire 

328 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 407239, Nr. cad. 

50935, în suprafaţă de 7.587 mp constând în teren curți 
construcții intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, 

localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la 
dreptul de proprietate depusă de către MIHIȚ Lia și MIHIȚ John 

Dus la 
Îndeplinire 

329 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 413011, Nr. cad. 
413011, în suprafaţă de 7.956 mp constând în teren arabil 

intravilan pentru drum, zonă verde și parcări, comuna Moșnița 
Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de 

renunţare la dreptul de proprietate depusă de către Societatea 
Comercială IMS GRUP SRL prin asociat și adrimistrator 

SILVESTRONI SANDRO și CERNESCU Simion-Alexandru-
Horia și CERNESCU Silvia 

Dus la 
Îndeplinire 

330 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 419221, Nr. cad. 
419221, în suprafaţă de 3.197 mp constând în teren arabil 

intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea 
Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de 

proprietate depusă de către IENEA Dorin-Ioan 

Dus la 
Îndeplinire 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181031/325.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181031/326.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181031/327.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181031/328.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181031/329.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181031/330.pdf
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331 

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Dezvoltare zona 
rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și servicii 

publice”, parcela 417982 Comuna Moșnița Nouă. Sat Moșnița 
Veche, județul Timiș, având ca beneficiar pe Ursuț Florian și 

Ursuț Jenica 

Dus la 
Îndeplinire 

332 

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

comunei Moșnița Nouă către S.C. Aquatim S.A. 

Dus la 
Îndeplinire 

333 

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

comunei Moșnița Nouă către S.C. Aquatim S.A. 

Dus la 
Îndeplinire 

334 

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

comunei Moșnița Nouă către S.C. Aquatim S.A. 

Dus la 
Îndeplinire 

335 

Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița 
Nouă, a rețelei de alimentare cu apă executată în localitatea 

Moșnița Veche pe strada Mare nr. 33-35 cu o lungime totală de 
175 ml în valoare de 19.712,94 lei 

Dus la 
Îndeplinire 

336 

Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița 
Nouă, a rețelei de alimentare cu apă executată în localitatea 

Moșnița Veche pe strada Muntenia, Ardealul, Banatul, 
Transilvania cu o lungime totală de 1.072 ml în valoare de 

23.355,50 lei 

Dus la 
Îndeplinire 

337 

Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița 
Nouă, a rețelei de alimentare cu apă executată în localitatea 
Moșnița Nouă, pe strada Sanzienelor, CF 403777, 410029, 
412064, 411856, nr. cad. 403777, 410029, CC162/4/1, CC 

162/4/2/2, CC 162/5/17 cu o lungime totală de 275 ml în 
valoare de 45.493 lei 

Dus la 
Îndeplinire 

338 

Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița 
Nouă, a rețelei de alimentare cu apă executată în localitatea 

Moșnița Nouă, pe străzile Bicaz, Sfanta Ana, Calea Moșniței cu 
o lungime de 751ml, în valoare de 86.693,00 lei 

Dus la 
Îndeplinire 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181031/331.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181031/332.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181031/333.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181031/334.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181031/335.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181031/336.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181031/337.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181031/338.pdf
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339 

Privind aprobarea atribuirii denumiri străzi situate pe teritoriul 
comunei Moşniţa Nouă, localitatea Urseni 

Dus la 
Îndeplinire 

340 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr. 413764 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 413764 cu 

suprafaţa de 475 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea 
concesionării către d-nul Koss Alin 

Dus la 
Îndeplinire 

341 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr. 413760 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 413760 cu 

suprafaţa de 473 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea 
concesionării către d-nul Petru Timiș, în calitate de proprietar al 

construcţiei 

Dus la 
Îndeplinire 

342 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr. 405514 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 405514 cu 

suprafaţa de 450 mp, situat în localitatea Moșnița Veche, în 
vederea concesionării către d-nul Codrean Adrian, în calitate 

de proprietar al construcţiei 

Dus la 
Îndeplinire 

343 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în 
C.F. nr. 411857 Moșnița Nouă, nr. cad. 411587 cu suprafața de 
671 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă, în vederea vînzării 

către d-nul Coarbă Ionel în calitate de proprietar al construcțiilor 

Dus la 
Îndeplinire 

344 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în 
C.F. nr. 413850 Moșnița Nouă, nr. cad. 413850 cu suprafața de 
450 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea vînzării către d-

nul Bulzan Gimi, în calitate de proprietar al construcțiilor 

Dus la 
Îndeplinire 

345 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în 
C.F. nr. 405524 Moșnița Nouă, nr. cad. 405524 cu suprafața de 
450 mp, situat în localitatea Moșnița Veche, în vederea vînzării 
către d-nul Cucu Ion, în calitate de proprietar al construcțiilor 

Nu s-a 
prezentat la 
negociere 

346 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului cuprins în 
C.F nr. 411632 Moșnița Nouă, nr. cad. 411632 cu suprafața de 
608 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă, în vederea vînzării 
către d-na Nica Dalia Cristina Viorica, în calitate de proprietară 

a construcțiilor 

Dus la 
Îndeplinire 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181031/339.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181031/340.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181031/341.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181031/342.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181031/343.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181031/344.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181031/345.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181031/346.pdf
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347 

Pentru modificarea H.C.L. cu nr. 320/26.09.2018 privind 
aprobarea încheierii unui Protocol de colaborare cu Agenția 

Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Timiș 

Caracter 
Permanent 

348 

Pentru completarea anexei nr. 1 la H.C.L. cu nr. 
429/20.12.2017 privind stabilirea salariului de bază al 

funcționarilor publici și a personalului contractual din cadrul 
aparatului propriu al primarului Comunei Moșnița Nouă și 

aparatul permanent al Consiliului Local Moșnița Nouă 

Caracter 
Permanent 

349 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa 
Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr.404161, Cad Cc 

184-185/1/98 în suprafaţă de 9.453 mp constând în teren curți 
construcții intravilan extins pentru spatii verzi, C.F. nr. 404278, 
Cad Cc 184-185/1/327, în suprafaţă de 4.364 mp constând în 
teren in intravilan extins pentru zone verzi, C.F. nr. 404279, 

Cad 184-185/1/328 în suprafaţă de 3.430 mp constând în teren 
in intravilan extins pentru zone verzi si C.F. nr. 404465 Cad 

184-185/1/421 în suprafaţă de 7.053 mp constând în teren in 
intravilan extins pentru zone verzi, comuna Moșnița Nouă, 

localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de renunţare la 
dreptul de proprietate depusă de Buga Viorel si Buga Laura 

Dus la 
Îndeplinire 

350 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa 
Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr.413126, Cad Cc 

193/2/10 în suprafaţă de 569 mp constând în teren curți 
construcții intravilan extins pentru zona verde, C.F. nr. 413129, 
Cad Cc 193/2/10, în suprafaţă de 234 mp constând în teren in 

intravilan extins pentru zone verzi si C.F. nr. 413130 Cad 
193/2/10 în suprafaţă de 2921 mp constând în teren in 

intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea 
Moșnița Veche, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de 

proprietate depusă de Balint-Gib Mihai 

Dus la 
Îndeplinire 

351 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr.416574, nr. Cad 
416574 în suprafaţă de 7.762 mp, constând în teren arabil 

intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea 
Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de 

proprietate depusă de Nicoli Sergiu-Ciprian-Nicolae 

Dus la 
Îndeplinire 

352 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa 
Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr.413126, nr. Cad 

413126 în suprafaţă de 569 mp, C.F. nr.413129, nr. Cad 
413129 în suprafaţă de 234 mp constând în teren intravilan 

pentru zona verde si C.F. nr. 413130, nr. Cad 413130 în 
suprafaţă de 2.921 mp constând în teren intravilan pentru 

Dus la 
Îndeplinire 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181031/347.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181031/348.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181031/349.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181031/350.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181031/351.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181031/352.pdf
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drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în 
urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă 

de Tătuc Cristina 

353 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 413205, 413233 Nr. 
cad. 413205, 413233 în suprafaţă de 5.777, 1.561 mp constând 

în teren curți construcții intravilan pentru drum și zone verzi, 
teren curți construcții intravilan pentru drum și zone verzi, 
comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma 

declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de 
către Societatea FILMAR GARDEN prin administrator RIDANI 

Filippo 

Dus la 
Îndeplinire 

354 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 418998, Nr. cad. 

51119, în suprafaţă de 989 mp constând în teren pentru drum, 
comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma 

declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de 
către SCHMITTNAGEL TROFIN Beatrice Adriana Norica, 

FUZER Filoreta-Maria-Doreta, CRIȘMARU Dănuț-Ioan-Remus 

Dus la 
Îndeplinire 

355 

Pentru aprobarea Notei Conceptuale a obiectivului de investiție 
,,Sistematizare DC 149 și strada Berlin” 

În curs de 
execuție 

356 

Privind aprobarea alocarii sumei de 3.000 lei, Școlii Gimnaziale 
din Moșnița Nouă – Structura Școala primară Moșnița Veche, 
în vederea efectuării unei excursii de o zi, organizată în Alba 
Iulia, la data de 24 noiembrie 2018, pentru sprijinirea derulării 

proiectului ”România 100” 

Dus la 
Îndeplinire 

357 

Privind aprobarea modificarii Planului Urbanistic Zonal 
„Parcelare, dezmembrare, concesionare pentru construire 

locuinte”, aprobat prin H.C.L. nr. 20 din 26.02.2007, identificat 
prin C.F.-urile nr. 413706, nr. 413707, nr. 413708, nr. 413709, 

nr. 413710, nr. 413711, nr. 413712, nr. 408373, nr. Cad. 
Ps266/2/3/1, nr. 408323, nr. Cad. Ps266/2/4/1, nr. 408297, nr. 

Cad. Ps266/2/5/1, nr. 408953, nr. Cad. Ps266/2/6/1, nr. 
407921, nr. Cad. Ps266/2/9/1, nr. Cad. Ps266/2/1/3, nr. Cad. 
Ps266/2/1/2, nr. Cad. Ps266/2/1/1, nr. Cad. Ps266/2/2/1, nr. 

Cad. Ps266/2/2/2, nr. Cad. Ps266/2/2/3, nr. Cad. Ps266/2/3/3, 
nr. Cad. Ps266/2/3/2, nr. Cad. Ps266/2/4/2, nr. Cad. 

Ps266/2/4/3, nr. Cad. Ps266/2/5/3, nr. Cad. Ps266/2/5/2, nr. 
Cad. Ps266/2/6/2, nr. Cad. Ps266/2/6/3, nr. Cad. Ps266/2/7/3, 

nr. Cad. Ps266/2/7/2, nr. Cad. Ps266/2/8/2, nr. Cad. 
Ps266/2/8/3, nr. Cad. Ps266/2/9/3, nr. Cad. Ps266/2/9/2, in 

suprafata de 23.500 mp, amplasat in localitatea Albina 

Caracter 
Permanent 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181031/353.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181031/354.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181031/355.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181031/356.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181031/357.pdf
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358 

Privind constatarea apartenenţei terenului cuprins în C.F. nr. 
422122, Moşniţa Nouă, nr.topografic 582/1/1/3/1 , situat în 

intravilanul localităţii Mosnita Noua în suprafaţă de 16.837mp, 
la proprietatea privată a comunei Moşniţa Nouă, în baza art.36 

din Legea nr.18/1991, republicată 

Dus la 
Îndeplinire 

359 

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – “Modificare PUZ 
aprobat prin HCL 68/2007 prin schimbarea funcțiunii în 

spălătorie auto” parcela 406094 Comuna Mosnita Noua, Sat 
Moșnița Nouă, Judetul Timis 

Caracter 
Permanent 

12.11 

360 

Privind aprobarea achiziționării a trei catarge în vederea 
amplasării steagului României, Uniunii Europene și al Comunei 

Moșnița Nouă în fața Primăriei Moșnița Nouă cu ocazia 
sărbătoririi Centenarului Marii Uniri 

Nu s-au 
achiziționat 

deocamdată, 
banii alocați 

nu sunt 
suficienți 

361 

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -“ Dezvoltare zonă 
rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii 

publice”, parcela 413474 Comuna Mosnita Noua, Sat Moșnița 
Veche , Judetul Timis, având ca beneficiari pe GOLBAN-

BELGEA CRISTIAN și GOLBAN-BELGEA COSMINA-MARIA 

Caracter 
Permanent 

362 

Privind aprobarea întabulării imobilului cu nr. cadastral A 
760/27 situat în extravilanul UAT Moşnita Nouă , în suprafață 

de 4.500 mp, în proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul 
privat si administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă 

Dus la 
Îndeplinire 

363 

Privind modificarea art. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 287 
din 29.08.2018 referitor la aprobarea obiectivului de investiție 

”Achiziție tractor cu atașamente” prin leasing financiar și a 
indicatorilor tehnico-economici 

Dus la 
Îndeplinire 

363A 

Privind aprobarea înscrierii în proprietatea comunei Moșnița 
Nouă a capacităţilor energetice care fac obiectul lucrării (partea 

a II-a) 
,,L AHM 3/2018 Extindere rețele electrice de interes public 

zona PUZ locuințe pentru tineret și funcțiuni complementare 
Urseni -83 case în jud. Timiș, sat Urseni, pentru alimentare cu 
energie electrică executate, C.F. 413887, C.F. 413888. C.F. 

413886, C.F. 413885, C.F. 413883, C.F. 413882, C.F. 413881, 
C.F. 413880, C.F. 413879, C.F. 413878, C.F. 413884, 

predarea acestora în favoarea S.C. Enel Distribuţie Banat S.A 

Dus la 
Îndeplinire 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181031/358.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181031/359.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181112/360.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181112/361.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181112/362.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181112/363.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181112/363A.pdf
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și acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, pe 
porţiunea de teren cuprinsă în C.F. 413879, C.F. 413888. C.F. 
413886, C.F. 413885, C.F. 413883, C.F. 413882, C.F. 413881, 

C.F. 413880, C.F. 413879, C.F. 413878, C.F. 413884, sat 
Urseni Moşniţa Nouă, pe care sunt amplasate instalaţiile 

energetice, în valoare de 495.159 lei 

 

14.11 

364 

Privind aprobarea înscrierii în proprietatea comunei Moșnița 
Nouă a capacităţilor energetice care fac obiectul lucrării (partea 

I) 
,,L 5670/2018 Extindere rețele electrice de interes public zona 
PUZ locuințe pentru tineret și funcțiuni complementare Urseni 
61 parcele pe străzile Mangalia, Cap Aurora, Olimp, Năvodari 
½,Venus,Jupiter ½, Nicolae Botoca, Neptun ½,CF nr. 413883, 
CF nr. 413887, CF nr. 413886, CF nr.413885, CF nr. 413883, 
CF nr. 413882, CF nr. 413881, CF nr. 413880 ”, în jud. Timiș, 
predarea acestora în favoarea S.C. Enel Distribuţie Banat S.A 

și acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi servitute, pe 
porţiunea de teren cuprinsă pe strazile Mangalia, Cap 

Aurora,Olimp,Navodari ½,Venus,Jupiter ½,Nicolae Botoca, 
Neptun ½, CF nr. 413883, CF nr. 413887, CF nr. 413886, CF 
nr. 413885, CF nr.413883, CF nr. 413882, CF nr. 413881, CF 
nr. 413880”, sat Urseni Moşniţa Nouă, pe care sunt amplasate 

instalaţiile energetice, în valoare de 493.363,15lei 

Dus la 
Îndeplinire 

365 

Privind aprobarea înscrierii în proprietatea comunei Moșnița 
Nouă a capacităţilor energetice care fac obiectul lucrării (partea 

a II-a) 
,,L AHM 3/2018 Extindere rețele electrice de interes public 

zona PUZ locuințe pentru tineret și funcțiuni complementare 
Urseni -83parcele, pe strazile Mamaia, Eforie, Costinesti, 

Neptun ½,Jupiter ½, Navodari ½,Saturn, CF nr.413883,CF nr. 
413885, C.F. nr.413884, CF nr. 413879, CF nr. 413880, CF nr. 
413881”, predarea acestora în favoarea S.C. Enel Distribuţie 

Banat S.A și acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz şi 
servitute, pe porţiunea de teren cuprinsă pe strazile 

Mamaia,Eforie, Costinesti, Neptun ½,Jupiter ½,Navodari 
½,Saturn, C.F. nr. 413883, C.F. nr. 413885, C.F. nr. 413884, 

C.F. nr. 413879, C.F. nr. 413880, C.F. nr. 413881” , sat Urseni 
Moşniţa Nouă, pe care sunt amplasate instalaţiile energetice, în 

valoare de 495.159 lei 

Dus la 
Îndeplinire 

366 

Privind emiterea acordului Consiliului Local Moşnita Nouă 
pentru „Modernizare LEA si bransamente in localitatea Mosnita 

Veche”, pe domeniul public al comunei Mosnita Noua, 
localitatea Mosnita Veche, aflat in administrarea Consiliului 

Local Moşnita Nouă 

Dus la 
Îndeplinire 

 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181114/364.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181114/365.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181114/366.pdf
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27.11 

367 

Privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă, pe 
anul 2018 

Dus la 
Îndeplinire 

368 

Privind aprobarea Proiectului de Reţea Școlară a Unităților de 
Învățământ de pe raza comunei Moşniţa Nouă în anul școlar 

2019-2020 

Caracter 
Permanent 

369 

Privind aprobarea completării art. 2 din HCL nr. 203/02.07.2018 
privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii ale 
aparatului propriu al primarului comunei Moşniţa Nouă 

Caracter 
Permanent 

370 

Privind aprobarea depozitării excedentului de pământ rezultat 
în urma Lărgirii la 4 benzi de circulație – DJ 592, de către 
Consiliul Județean Timiș, pe terenul cu nr. cad. PS 218, în 

suprafață de 2, 28 ha.pe perioada lucrărilor 

Caracter 
Permanent 

371 

Privind aprobarea transformării funcției publice de inspector 
debutant, clasa I, din cadrul Compartimentului de protecția 

mediului în referent de specialitate grad profesional debutant, 
clasa a II -a, cu studii superioare de scurtă durată 

Dus la 
Îndeplinire 

372 

Privind acceptarea de către Consiliul Local Moșnița Nouă a 
sumelor stabilite cu titlu de despăgubire pentru terenurile 

proprietatea Comunei Moșnița Nouă, afectate de lucrarea de 
utilitate publică de interes județean „Lărgire la 4 benzi de 

circulație a DJ 592 Timișoara-Moșnița Nouă” 

Comunicată 

373 

Privind conferirea post- mortem a titlului de ,,Cetăţean de 
onoare “ al comunei Moşniţa Nouă celor șase delegați la Marea 

Adunare Națională de la Alba Iulia din 01 decembrie 1918 

Dus la 
Îndeplinire 

374 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr. 405764 Moșnița Nouă, nr. cadastral 405764 cu 

suprafața de 605 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă, în 
vederea vânzării către d-na Tîrziu Ramona Carmen, în calitate 

de proprietară a construcțiilor 

Dus la 
Îndeplinire 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181127/367.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181127/368.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181127/369.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181127/370.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181127/371.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181127/372.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181127/373.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181127/374.pdf
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375 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr. 413829 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413829 cu 

suprafața de 470 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea 
vânzării către d-na Duchateau Oana- Andreea, în calitate de 

proprietară a construcțiilor 

Dus la 
Îndeplinire 

376 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr. 413827 Moșnița Nouă, nr. cadastral 413827 cu 

suprafața de 457 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea 
vânzării către d-na Duchateau Oana- Andreea, în calitate de 

proprietară a construcțiilor 

Dus la 
Îndeplinire 

377 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr. 420086 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 420086 cu 

suprafaţa de 1.000 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea 
vânzării către d-nul Pîrneci Mihai, în calitate de proprietar al 

construcţiilor 

Nu s-a 
prezentat 

încă la 
negociere 

378 

Privind desemnarea a trei reprezentanți ai Consiliului Local 
Moșnița Nouă, pentru a face parte din Consiliul de 

Administrație al Școlii Gimnaziale Moșnița Nouă, în anul școlar 
2018-2019 

Caracter 
Permanent 

379 

Privind transmiterea spre administrare şi folosinţă a unor 
mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate publică a 

comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA 

Dus la 
Îndeplinire 

380 

Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița 
Nouă, a reţelei de alimentare cu apă executată în localitatea 

Moşniţa Noua, pe strazile Caliman,Bucegi,Ciucas, Fecioarei si 
strada Ceahlaul,CF 401703,CF414764 cu o lungime de 1182 

ml, în valoare de 60.885,00 lei 

Dus la 
Îndeplinire 

381 

Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița 
Nouă, a reţelei de alimentare cu apă executată în localitatea 

Moşniţa Veche, pe strazile Concordiei, Simetriei, Consensului, 
Politetii, Prieteniei, CF 401240, 401241, 

401243,401238,401239,401249,412935,401232 cu o lungime 
de 605 ml în valoare de 34.928,88 lei 

Dus la 
Îndeplinire 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181127/375.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181127/376.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181127/377.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181127/378.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181127/379.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181127/380.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181127/381.pdf
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382 

Privind aprobarea actualizarii datelor de imobil si inscrierea 
plusului de suprafata de teren in cartea Funciara nr. 402731, 
nr. Top. 96-97, localitatea Urseni, comuna Mosnita Noua, in 

baza documentatiei tehnice cadastrale intocmita de S.C. 
PROMETER M&G S.R.L 

Dus la 
Îndeplinire 

383 

Privind aprobarea actualizarii datelor de imobil si diminuarea 
suprafetei de teren de la 16.837 mp la 10.788 mp, in cartea 

Funciara nr. 422122, nr. Top. 582/1/1/3/1, localitatea Mosnita 
Noua, comuna Mosnita Noua, in baza documentatiei tehnice 

cadastrale intocmita de S.C. PROMETER M&G S.R.L. 

Dus la 
Îndeplinire 

384 

Privind aprobarea actualizarii datelor de imobil, schimbarea 
destinatiei constructiei din Constructii de locuinte in Constructii 

Social-Administrative si inscrierea plusului de suprafata de 
teren in cartea Funciara nr. 412664, nr. Top. 383-384/1, 

localitatea Mosnita Veche, comuna Mosnita Noua, in baza 
documentatiei tehnice cadastrale intocmita de S.C. 

PROMETER M&G S.R.L. 

Dus la 
Îndeplinire 

 

13.12 

385 

Privind implementarea proiectului ”ACHIZIȚIONARE DE 
UTILAJE SPECIALIZATE” 

În curs  

386 

Privind alocarea sumei de 20.190 lei din bugetul local al 
comunei Moşniţa Nouă, în vederea achiziţionării de premii la 

concursul de colinde organizat de structurile Şcolii Gimnaziale 
Moşniţa Nouă 

Dus la 
Îndeplinire 

17.12 

387 

Privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița Nouă pe 
anul 2018 

Dus la 
Îndeplinire 

388 

Privind împuternicirea primarului comunei să efectueze 
eventualele majorări sau diminuări ale bugetului local în 

perioada 17.12.2018-31.12.2019 

Dus la 
Îndeplinire 

389 

Privind acordarea unei compensaţii în sumă de 30 
lei/voluntar/intervenţie în vederea satisfacerii nevoilor de hrană, 

apă, curăţenie a tinutei folosite pe parcursul intervenţiei 

Dus la 
Îndeplinire 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181127/382.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181127/383.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181127/384.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181213/385.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181213/386.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181217/387.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181217/388.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181217/389.pdf
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390 

Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița 
Nouă, a reţelei de alimentare cu apă executată în localitatea 
Mosnita Noua pe strazile Bolero si Prieteniei,CF 409814 cu o 

lungime de 411 ml, în valoare de 62.770,38 

Dus la 
Îndeplinire 

391 

Privind preluarea în proprietatea publică a comunei Moșnița 
Nouă, a reţelei de alimentare cu apă executată în localitatea 

Mosnita Noua pe strazile Doamnei si Fecioarei,CF 402785 cu o 
lungime de 709 ml, în valoare de 125.789,31 lei 

Dus la 
Îndeplinire 

392 

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

comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA 

Dus la 
Îndeplinire 

393 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr. 413797 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 413797 cu 

suprafaţa de 481 mp, situat în localitatea Urseni, în vederea 
concesionării către Giurumescu Dorica și Giurumescu Cosmin 

Gabriel, în calitate de proprietari ai construcției 

Dus la 
Îndeplinire 

394 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr. 405546 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 405546 cu 

suprafaţa de 620 mp, situat în localitatea Moșnița Veche, în 
vederea vânzării către d-nul Gheorghe-Marius Dragomir, în 

calitate de proprietar al construcţiilor 

Nu s-a 
prezentat la 
negociere 

deocamdată 

395 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în 
C.F. nr. 405800 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 405800 cu 

suprafaţa de 863 mp, situat în localitatea Moșnița Nouă, în 
vederea vânzării către d-nul Mihai Ciolac, în calitate de 

proprietară a construcţiilor 

Dus la 
Îndeplinire 

396 

Pentru revocarea H.C.L. cu nr. 44/02.03.2017 privind 
aprobarea transferării în folosința S.C. Moșnițeana S.R.L. a 

obiectelor de inventar și a mijloacelor fixe din patrimoniul 
comunei Moșnița Nouă, societatea va avea obligația de a le 

amortiza, inventaria și de a prezenta Consiliului Local 
inventarul bunurilor , precum și stabilirea chiriei lunare a 

utilajelor date în folosința S.C. Moșnițeana S.R.L. 

Dus la 
Îndeplinire 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181217/390.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181217/391.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181217/392.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181217/393.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181217/394.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181217/395.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181217/396.pdf
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397 

Pentru completarea Anexei Nr.1 la H.C.L. Moșnița Nouă cu nr. 
372/27.11.2018 privind acceptarea de către Consiliul Local 

Moșnița Nouă a sumelor stabilite cu titlu de despăgubire pentru 
terenurile proprietatea Comunei Moșnița Nouă, afectate de 
lucrarea de utilitate publică de interes județean „Lărgire la 4 

benzi de circulație a DJ 592 Timișoara-Moșnița Nouă” 

Dus la 
Îndeplinire 

398 

Privind aprobarea ,, Planului de acţiuni de interes local pe anul 
2019“care se vor efectua cu persoanele beneficiare de ajutor 

social 

Caracter 
Permanent 

399 

 Privind constatarea apartenenței terenului cuprins în C.F. nr. 
402047, Moșnița Nouă, nr. topografic 402047, situat în 

intravilanul localității Moșnița Nouă, în suprafață de 1.374 mp, 
la proprietatea privată a comunei Moșnița Nouă, în baza art. 36 

din Legea nr. 18/1991, republicată 

Dus la 
Îndeplinire 

400 

 Privind înscrierea imobilului identificat prin nr. Cad. LOT 1, 
teren in intravilan, partial imprejmuit, pentru drum, in suprafata 

de 476 mp, situat în intravilanul localității Moșnița Veche, în 
proprietatea privata a Comunei Moșnița Nouă, în baza 

documentației tehnice de prima înscriere, întocmită de PFA 
CALIN VICTOR 

Dus la 
Îndeplinire 

401 

Privind înscrierea imobilului identificat prin nr. Cad. Pd 140, în 
suprafață de 1100 mp, situat în extravilanul localității Moșnița 
Nouă, în domeniul privat al Comunei Moșnița Nouă, în baza 
documentației tehnice de prima înscriere, întocmită de S.C. 

PILOT CAD S.R.L 

Dus la 
Îndeplinire 

402 

Privind înscrierea imobilului identificat prin nr. Cad. TS 608, in 
suprafata de 8162 mp, situat în intravilanul localității Moșnița 

Nouă, în proprietatea privata a Comunei Moșnița Nouă, în baza 
documentației tehnice de prima înscriere, întocmită de S.C. 

PILOT CAD S.R.L 

Dus la 
Îndeplinire 

403 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 413212 Nr. cad. 

413212 în suprafaţă de 169 mp constând în teren curți 
construcții intravilan pentru zone verzi, comuna Moșnița Nouă, 
localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la 
dreptul de proprietate depusă de către Societatea FILMAR 

GARDEN prin administrator RUS Petronela-Mia, IMOBILIARIA 

Dus la 
Îndeplinire 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181217/397.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181217/398.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181217/399.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181217/400.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181217/401.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181217/402.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181217/403.pdf
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BONAZZOLI SRL prin administrator BONAZZOLI Gabriele 

404 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 410800 Nr. cad. 

309/b/2/c/1/2/75-76/4 în suprafaţă de 301 mp constând în teren 
intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea 

Urseni, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de 
proprietate depusă de către GLIGOR Adrian și GLIGOR 

Ramona Bianca 

Dus la 
Îndeplinire 

405 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 421836 Nr. cad. 

421836 în suprafaţă de 145 mp constând în teren curți 
construcții intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, 

localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de renunţare la 
dreptul de proprietate depusă de către MATEIU Traian și 

MATEIU Gaftea 

Dus la 
Îndeplinire 

406 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 404407 Nr. cad. 
404407 în suprafaţă de 20.337 mp constând în teren curți 
construcții intravilan pentru drum de acces stradă, comuna 

Moșnița Nouă, localitatea Urseni, în urma declaraţiei de 
renunţare la dreptul de proprietate depusă de către MIOC 

Adrian 

Dus la 
Îndeplinire 

407 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 415806, 415823, 
415837, 415852, 415869, 415891, Nr. cad. 415806, 415823, 
415837, 415852, 415869, 415891 în suprafaţă de 658 mp, 

3353 mp, 4500 mp, 4080 mp, 4200 mp, 4733 mp., constând în 
teren arabil intravilan extins pentru zone verzi, comuna Moșnița 

Nouă, localitatea Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de 
renunţare la dreptul de proprietate depusă de către MIRON 

Cosmina Consiliul Local al comunei Moşniţa Nouă 

Dus la 
Îndeplinire 

408 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 419122 Nr. cad. 

419122 în suprafaţă de 941 mp constând în teren arabil 
intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, localitatea 

Moșnița Nouă, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de 
proprietate depusă de către SIMONIS Gerald-Oscar, 

BUDIHALĂ Valentin-Răducu și BĂDÎRCĂ Andreea-Cosmina 

Dus la 
Îndeplinire 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181217/404.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181217/405.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181217/406.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181217/407.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181217/408.pdf
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409 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. . 421636 Nr. cad. 

421636 în suprafaţă de 2502 mp constând în teren curți 
construcții intravilan pentru drum, comuna Moșnița Nouă, 

localitatea Rudicica, în urma declaraţiei de renunţare la dreptul 
de proprietate depusă de către ȚENCHE Ion-Ștefan și 

ȚENCHE Dorina 

Dus la 
Îndeplinire 

410 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei Moşniţa 
Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr 407828 Nr. cad. 

50145 în suprafaţă de 6597 mp constând în teren curți 
construcții intravilan extins pentru drum, comuna Moșnița Nouă, 
localitatea Moșnița Veche, în urma declaraţiei de renunţare la 

dreptul de proprietate depusă de către URSULESCU Claudiu și 
USCAT Ana Cristiana 

Dus la 
Îndeplinire 

411 

Pentru modificarea H.C.L. Moșnița Nouă cu nr. 88/25.04.2018 
privind aprobarea impozitelelor și taxelor locale precum și a 

taxelor speciale pe anul fiscal 2019 

Caracter 
Permanent 

412 

Privind majorarea aportului la capitalul social al S.C. 
Moșnițeana S.R.L. cu 200.000 lei 

Dus la 
Îndeplinire 

413 

privind alocarea sumei de 30.000 ron pentru oferirea de premii 
vopiilor de pe raza comunei Moșnița Nouă, care au avut merite 

deosebite pe parcursul anului 2018, medaliați la concursuri 
mondiale, europene, naționale și a celor 25 de membrii ai 

Ansamblului de Dansuri Populare Moșnițeana, care au 
participat la festivaluri de folclor și evenimente culturale la nivel 

național, județean și local. 

Dus la 
Îndeplinire 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181217/409.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181217/410.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181217/411.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181217/412.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181217/413.pdf
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BIROUL DE URBANISM 

 

 

Componenţa BIROULUI URBANISM: 1+6 

 

1. Obiectul de activitate al Biroului Urbanism 

- acordă asistenţă internă şi externă în domeniul de activitate 

- coordonează activitatea de emitere a certificatelor de urbanism şi 

autorizaţiilor de construire; 

- coordonează activitatea privind emiterea referatelor privind recepţia 

lucrărilor pentru eliberarea autorizaţiilor de funcţionare; 

- coordonează activitatea de evidenţă date, elaborare statistici; 

- coordonează arhivarea documentelor din structura proprie; 

- efectuează verificări pe teren; 

- statistica lunară, trimestrială si anuală; 

- operarea  începerilor şi finalizărilor de lucrări; 

- întocmirea situaţiilor cu privire la AC finalizate şi recepţionate  necesare  

pentru Inspectoratul de Stat în Construcţii şi Direcţia de Finanţe; 

- corespondenţă şi colaborare cu Institutul de Statistică, Direcţia de Finanţe,  

Inspectoratul de Stat în Construcţii, Curtea de Conturi, Poliţia Comunitară, 

Poliţia Judeţului Timiş 

- analizează, verifică actele, documentele şi proiectele tehnice, elaborează si 

avizează conţinutul referatelor de specialitate din documentaţiile de 

amenajare a teritoriului şi de urbanism in vederea înaintării acestora în 

Comisiile de specialitate şi în plenul Consiliul Local al Comunei Mosnita 

Noua; 

- elaborează referate de specialitate în vederea emiterii Hotărârilor 

Consiliului Local şi a Dispoziţiilor Primarului; 

- întocmeşte referate şi proiecte de hotărâri pentru studii şi documentaţii de 

urbanism şi amenajarea teritoriului; 
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- elaborare proiecte de hotărâre privind avizarea documentaţiilor de 

urbanism  

- pregăteşte documentaţiile pentru îndeplinirea procedurilor legate de 

transparenţa decizională şi de participarea populaţiei prin informare, 

consultare sau alte forme, în conformitate cu metodologia de avizare a 

acestor documentaţii; 

- documentaţiile de urbanism şi Studiile de Oportunitate sunt introduse în 

Comisia Tehnică de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism – CTATU, 

organ consultativ cu atribuţii de avizare, expertizare tehnică şi consultanţă; 

- în urma şedinţelor C.T.A.T.U. întocmeşte Avizele de Oportunitate, Avizele 

consultative, Avizele de principiu CTATU şi Avizele CTATU, precum şi 

comunicările pentru documentaţiile care nu au obţinut aviz favorabil din 

partea Comisiei; 

- formulează răspunsuri către beneficiari care au la bază documentaţii 

necorespunzătoare şi incomplete 

- ţine evidenţa (inclusiv informatizată) a documentaţiilor şi studiilor 

aprobate; 

- arhivează documentele a căror evidenţă le ţine; 

- aplică şi execută legile în vigoare în domeniul urbanismului, autorizării 

executării lucrărilor de construcţii 

- întocmeşte certificatele de urbanism în conformitate cu documentaţiile de 

urbanism şi prevederile legale în vigoare; 

- verifică actele, documentele şi proiectele tehnice în vederea redactării 

autorizaţiilor de construire; 

- verifică pe teren situaţiile neclare din documentele prezentate în vederea 

emiterii autorizaţiilor de construire şi a certificatelor de urbanism;  

- formulează răspunsuri către beneficiari referitor la solicitările care au la 

bază documentaţii necorespunzătoare sau incomplete; 

- ţine evidenţa şi înregistrează Autorizaţiile de Construcţie şi Certificatele de 

Urbanism emise pentru lucrări de construcţii, cât şi pentru lucrări tehnico-

edilitare; 
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- regularizează taxa de autorizare în conformitate cu prevederile legislaţiei în 

vigoare; 

- întocmeşte referatele privind recepţia lucrărilor pentru eliberarea 

autorizaţiilor de funcţionare; 

- întocmeşte procesele verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiilor; 

- arhivează documentele a căror evidenţă o ţine; 

- participă la expertize în teren şi dosare de instanţă.  

 

2. Sinteza activităţii Biroului Urbanism pe anul 2018: 

In decursul anului 2018, incepand cu data de 01.01.2018, s-au redactat şi eliberat: 

- 1435 autorizaţii de construire; 

- 2280 certificate de urbanism; 

- 1441 adeverinte; 

- 199 comunicări corespondenţă internă şi externă, cereri şi sesizări;  

- s-au întocmit 20 procese verbale de constatare şi sancţionare a contravenţiei, la Legea 

50/1991; 

- au fost operate 288 începeri de lucrări; 

- au fost finalizate si recepţionate 450 lucrări; 

- au fost aprobate 8 Planuri Urbanistice Zonale; 

- Biroul Urbanism a trimis spre afişare pe site-ul Primăriei Mosnita Noua 21 

documentaţii de urbanism; 

- a organizat 21 întâlniri cu cetăţenii la Biroul Urbanism, conform Ordinului 2701/2010; 

- organizarea şi discutarea documentaţiilor de urbanism în cadrul celor 6 întâlniri ale 

Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului şi de Urbanism; 

- organizarea şi discutarea documentaţiilor de urbanism, Autorizatii de Construire si alte 

solicitari în cadrul celor 5 întâlniri ale Comisiei de Circulatie; 

- întocmirea a 23 Avize de Oportunitate; 

- s-au semnat 17 Planuri de Actiune, aferente documentaţiilor de urbanism, conform 

Ordinului 233/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 

350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a 

documentațiilor de urbanism 
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- au fost aprobate 257 Hotărâri ale Consiliului Local Mosnita Noua, iniţiate de către 

Biroul Urbanism; 

 

3.Obiectivele Biroului Urbanism pentru anul 2019: 

- îndeplinirea atribuţiilor cu mai multă promptitudine 

- creşterea operativităţii în procesul autorizării 

- colaborarea operativă între servicii în toate domeniile de activitate 
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COMPARTIMENT ACHIZIȚII  PUBLICE 

 

Activitatea Serviciului Achiziţii Publice se desfăşoară în domeniul organizării şi 

desfăşurării procedurilor de achiziţii publice în vederea atribuirii de contracte de furnizare, de 

servicii şi de lucrări. Procesul de achiziţie publică reprezintă o succesiune de etape, după 

parcurgerea cărora se obţine produsul sau dreptul de utilizare a acestuia, serviciul sau lucrarea, ca 

urmare a atribuirii unui contract de achiziţie publică.  

Astfel în cadrul Biroului se întocmeşte documentaţia necesară demarării şi desfăşurării 

procedurilor de achiziţii publice, respectiv se întocmeşte dosarul achiziţiei publice pentru fiecare 

contract atribuit sau acord –cadru încheiat.   

În cadrul Biroului sunt îndeplinite atribuţii după cum urmează:  

a. Asigură întocmirea documentaţiilor privind organizarea şi desfăşurarea procedurilor de achiziţii 

publice;  

b. Asigură relaţionarea internă cu şefii ierarhici şi/sau cu celelalte compartimente din cadrul 

instituţiei şi relationarea externă cu autorităţi şi instituţii publice, în domeniul de activitate;  

c. Identifică oportunități de dezvoltare prin urmărirea axelor deschise prin diferite programe cu 

finanțare nerambursabilă; 

d. Contribuie la implementarea de proiecte cu finanţare din fonduri europene;  

e. Asigură relaționarea cu instituțiile finanțatoare; 

f. Elaborează şi modifică/completează după caz, pe baza necesităţilor transmise de celelalte 

compartimente ale autorităţii, Programul Anual al achiziţiilor în baza propunerilor 

compartimentelor de specialitate din cadrul Comunei Mosnita Noua, ca instrument managerial pe 

baza căruia se planifică procesul de achizitie;  

g. Elaborează strategia anuală de achiziție publică; 

h. Asigură publicitatea procedurilor de achiziţii publice ;  

i. Întocmeste referate pentru numirea Comisiilor de evaluare şi a experţilor cooptaţi, după caz; 



75 

 

j. Asigură organizarea procedurilor şi publicitatea acestora în conformitate cu prevederile legale;  

k. Întocmeşte Nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura 

aplicată a fost alta decât licitaţia deschisă sau licitaţia restrânsă;  

l. Întocmeşte anunţul de intenţie/participare/atribuire şi îl comunică către SEAP; 

m. Transmite spre validare documentaţiile de atribuire, redacteaza anunturile/invitatiile de 

participare si lanseaza procedurile de achizitii publice in SEAP ( sistem electronic de achizitii 

publice);  

n. Asigură desfăşurarea procedurilor de achiziţie publică (întocmeşte procesele verbale de 

deschidere, de negociere, intermediare de evaluare, rapoarte de atribuire/anulare, comunicarea 

rezultatelor procedurilor);   

o. Asigura gestionarea procedurilor de achizitie publică prin licitaţie electronică în SEAP.  

p. Participă ca membrii în comisiile de evaluare a ofertelor pentru achiziţii publice;  

q. Transmite dosarul de achiziţie publică împreună cu anexele acestuia (caiet de sarcini, propunere 

tehnică, propunere financiară şi orice alte documente menţionate ca fiind anexe la contract) către 

Biroul Juridic în vederea finalizării procedurilor prin încheierea contractelor, acordurilor-cadru 

după caz;  

r. Transmite contractul de achiziţie semnat, împreună cu anexele acestuia către compartimentele de 

specialitate şi îl predă contractantului.;  

s. Transmite către ANAP notificare privind contractul de achiziţie publică /acordul- cadru încheiat; 

  

t. Se întocmesc raportările pentru Agenția Națională pentru Achiziţii Publice;  

u. Întocmeşte dosarul achiziţiei publice;  

v. Întocmeşte documentele necesare restituirii garanţiilor de participare;  

 

SINTEZA ACTIVITĂȚII COMPARTIMENTULUI aferent anului 2018 
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Au fost elaborate Strategia anuală de achiziții și Programul anual de achiziții pentru anul 

2018; 

Au fost elaborate și depuse documentații cu cereri de finanțare pentru următoarele 

proiecte: 

- ”Achiziționare utilaje specializate” GAL; 

- ”Prevenirea și lupta comună împotriva dezastrelor Moșnița Nouă-Secanj” Romania Serbia; 

- ”Înființarea grădiniță PP în loc. Moșnița Nouă” Axa 10-POR; 

- ”Construire cămin cultural în loc. Moșnița Nouă” CNI; 

- ”Construire Bazin de Înot” în loc. Moșnița Nouă” CNI; 

   

Au fost transmise răspunsuri la adrese și raportări periodice ce privesc proiectele cu 

finanțări nerambursabile cât și lucrări efectuate din bugetul local; 

Au fost lansate si încheiate 369 contracte de achiziţie publică din care:  

        -  364 achiziții directe      

 - 5 proceduri simplificate   

În urma celor 5 proceduri simplificate, au fost 

încheiate:  

    - 3 contracte în valoare totala de 5.728.385,24 lei.   

     -  2 proceduri fiind încă în curs de finalizare 

Pentru cele 5 proceduri simplificate au fost elaborate documentații de atribuire, au fost 

redactate anunturile/invitatiile de participare si au fost lansate procedurile de achizitii publice 

in SEAP ( sistem electronic de achizitii publice);  

Au fost întocmite referate pentru numirea Comisiilor de evaluare şi a experţilor 

cooptaţi; 

Au fost pregătite documentațiile și au fost transmise către Instituțiile Finanțatoare spre 

avizare. 

Cu ajutorul finanțărilor externe, Biroul de Achiziţii Publice a derulat proceduri 

simplificate pentru următoarele proiecte: 

 Achiziție tractor cu atașamente; 

 Execuția lucrărilor de extindere rețea publică de apă uzată în localitatea Moșnița Nouă 

ȋn cadrul proiectului “Extindere canalizare menajeră ȋn localitatea Urseni”; 

https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/
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 Execuția lucrărilor de MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE DIN 

LOCALITATILE MOSNITA VECHE, ALBINA IS URSENI, COMUNA MOSNITA 

NOUA, JUDETUL TIMIS; 

 Execuția lucrărilor de “MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN 

COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ”; 

 Servicii întocmire proiect tehnic pentru proiectul “EXTINDERE RETEA DE 

ALIMENTARE CU APA, COMUNA MOSNITA NOUA, JUD. TIMIS”; 

Prin achizitie directa, Biroul de Achiziţii Publice in colaborare cu serviciile de 

specialitate din cadrul Primariei Comuna Moșnița Nouă, a derulat si încheiat un numar de 364 

contracte care însumeaza o valoare totala 9.280.318,12 lei. 

Pentru fiecare din cele 364 de achiziții directe au fost elaborate documente justificative, caiete 

de sarcini, referate de aprobare a investițiilor și a indicatorilor tehnico economici. 

In cadrul contractelor mai sus amintite se regăsesc contracte finalizate sau in curs de 

finalizare, cum ar fi:  

 Achiziție tractor cu atașamente; 

 Execuția lucrărilor de extindere rețea publică de apă uzată în localitatea Moșnița Nouă 

ȋn cadrul proiectului “Extindere canalizare menajeră ȋn localitatea Urseni”; 

 Execuția lucrărilor de MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE CULTURALE DIN 

LOCALITATILE MOSNITA VECHE, ALBINA IS URSENI, COMUNA MOSNITA 

NOUA, JUDETUL TIMIS; 

 Execuția lucrărilor de “MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN 

COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ”; 

 Servicii întocmire proiect tehnic pentru proiectul “EXTINDERE RETEA DE 

ALIMENTARE CU APA, COMUNA MOSNITA NOUA, JUD. TIMIS”; 

 Servicii de deszăpezire; 

 Servicii de închiriere toalete ecologice; 

 Servicii de colectare a deșeurilor; 

 Servicii de întreținere spatii verzi; 

 Servicii de pază și patrulare; 

 Lucrări de reparații și renovare; 

 Lucrări de construire capelă mortuară in loc. Albina; 

https://sicap-prod.e-licitatie.ro:8881/
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 Servicii de asistență și consultanță în elaborarea și derularea procedurii de atribuire 

pentru proiectul ”Achiziționare utilaje specializate” GAL; 

 Servicii de prindere, transport, cazare, hrănire și întreținere a câinilor abandonați pe 

domeniul public; 

 Servicii de întreținere iluminat public in Comuna Mosnita Noua; 

 Lucrări de extindere rețea de iluminat public in Comuna Mosnita Noua, localitatea 

Mosnita Noua; 

 Extindere rețea de iluminat public in Comuna Mosnita Noua, localitatea Urseni; 

 Servicii de asistență și consultanță în elaborarea și derularea procedurii de atribuire 

pentru proiectul ”Înființare grădiniță PP în loc. Moșnița Nouă” POR AXA 10; 

 Servicii întocmire proiect tehnic pentru proiectul ”Înființare grădiniță PP în loc. 

Moșnița Nouă”; 

 Servicii întocmire proiect tehnic pentru proiectul ”Extindere rețea alimentare cu apă în 

Rudicica”; 

 Servicii pentru reamenajarea parcurilor din comuna Moșnița Nouă; 

 Lucrări de modernizare a centrului logistic; 

 Servicii de asistență și consultanță în elaborarea și derularea procedurii de atribuire 

pentru proiectul ”Modernizare infrastructură rutieră”; 

 Lucrări de reabilitare trotuare în Comuna Moșnița Nouă; 

 Lucrări de reparații Școală Urseni; 

 Lucrări de reparații fațadă și învelitoare Grădiniță Urseni; 

 Lucrări de extindere apă Strada Bolero, Doamnei, Moșnița Nouă-Albina; 

 Lucrări de amenajare parcare bază sportivă; 

 Lucrări de întreținere străzi PUZ Tineret; 

 Construire monument erou Briciu Leontin; 

 Servicii întocmire proiect tehnic pentru proiectul ”Extindere canalizare loc. Albina”; 

 Servicii întocmire proiect tehnic pentru proiectul ”Sistematizare orizontala si verticala a 

Circulației Rutiere pe raza comunei Mosnita Noua”; 

 Lucrări de reproiectare si modificare instalații de utilizare gaze naturale; 

 Lucrări de modernizare sală de consiliu; 

 Lucrări de construire capelă mortuară în loc. Urseni; 



79 

 

 Servicii de colectare resturi vegetale; 

 Servicii de defrișare mecanizată; 

 Servicii topografice; 

 Servicii de defrisare mecanizata; 

 Servicii de dezinsecție; 

 Servicii de întreținere a terenurilor care aparțin domeniului public sau privat aparținând 

UAT Moșnița Nouă; 

 Servicii de tocare a crengilor pe raza comunei Moșnița Nouă; 

 Servicii de neutralizare și distrugere deșeuri de țesuturi animale; 

 Servicii de asistență tehnică servicii IT; 

 Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă; 

 Lucrări de extindere apă prin subtraversare în Rudicica; 

 Servicii de curățenie; 

 Lucrări de renovare și de gospodărire comunală; 

 Servicii de urbanism; 

 Servicii de transport cu utilaj cu operator; 

 Servicii de protecția mediului; 

 

COMPARTIMENT ADMINISTRATIV/TEHNIC 

 

Compartimentul Tehnic a luat ființă la începutul  anului 2018, necesitatea unui astfel de 

compartiment fiind mai mult decât necesară datorită creșterii într-un ritm alarmant a Comunei 

Moșnița Nouă.  

Activitatea compartimentului pe anul 2018 a constat în: 

 Recepție lucrări 

 Preluare străzi 

 Rețele-conducte și branșamente gaz 

 Rețele iluminat stradal 

 Rețele alimentare cu apă și canalizare 
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 COMPARTIMENT TEHNIC RECEPTII LUCRARI 

 

     
NR. DENUMIRE OBIECTIV 

CONTRACT 

NR. 

DESCRIERE 

RECEPTIE 
NR.INREGISTRARE/DATA 

1 SERVICII DE COSIRE VEGETATIE 14.815/06.06.2018 

RECEPTIE LA 

TERMINAREA 

LUCRARILOR 

14.890/13.06.2018 

2 
AMENAJARE PARC IN LOCALITATEA 

URSENI 
10.749/23.04.2018 

RECEPTIE LA 

TERMINAREA 

LUCRARILOR 

17.315/12.07.2018 

3 

MODERNIZARE SI DOTARE CAMINE 

CULTURALE DIN LOCALITATILE 

MOSNITA VECHE, ALBINA, URSENI 

25.825/27.12.2017 
RECEPTIE A 

PRODUSELOR 
17191/12.07.2018 

4 

OPERATIUNI DEZINSECTIE CU 

MIJLOACE TERESTRE A 

DOMENIULUI PUBLIC AL COMUNEI 

MOSNITA NOUA 

14.551/11.06.2018 

RECEPTIE LA 

TERMINAREA 

LUCRARILOR 

17.440/16.07.2018 

5 

CONSTRUIRE CAPELE IN COMUNA 

MOSNITA NOUA, CAPELA 

LOCALITATEA ALBINA 

3647/08.02.2018 

RECEPTIE 

PARTIALA A 

LUCRARILOR 

17.176/11.07.2018 

6 

MODERNIZARE PARCARE CENTRU 

LOGISTIC IN LOCALITATEA 

MOSNITA NOUA 

21627/07.09.2018 

RECEPTIE LA 

TERMINAREA 

LUCRARILOR 

22.763/24.09.2018 

7 

CONSTRUIRE SI REABILITARE 

PARCURI IN MOSNITA NOUA, 

MOSNITA VECHE, URSENI SI ALBINA 

22.077/13.09.2018 

RECEPTIE 

PARTIALA A 

LUCRARILOR 

23.408/01.10.2018 

8 
AMENAJARE PARCARE SALA SPORT 

LOCALITATEA MOSNITA NOUA 
21.626/07.09.2018 

RECEPTIE LA 

TERMINAREA 

LUCRARILOR 

23.368/01.10.2018 

9 
LIVRARE SI INSTALARE SISTEME 

AVANSATE DE SECURITATE 
100/07.08.2018 

RECEPTIE LA 

TERMINAREA 

LUCRARILOR 

23.368/01.10.2018 

10 
REABILITARE INFRASTRUCTURA 

RUTIERA 
21.609/07.09.2018 

RECEPTIE LA 

TERMINAREA 

LUCRARILOR 

24.279/10.10.2018 

11 

LUCRARI DE REMEDIERE AVARIE LA 

RETEA ALIMENTARE CU APA 

STRADA CALIMAN, MOSNITA NOUA 

24.137/09.10.2018 

RECEPTIE LA 

TERMINAREA 

LUCRARILOR 

24.473/11.10.2018 

12 

LUCRARI DE DEFRISARE 

MECANIZATA A TERENURILOR 

LOCALITATEA MOSNITA NOUA, 

COMUNA MOSNITA NOUA 

24.138/09.10.2018 

RECEPTIE LA 

TERMINAREA 

LUCRARILOR 

25.127/22.10.2018 

13 

EXTINDERE ALIMENTARE CU APA 

STRADA BOLERO IN LOCALITATEA 

MOSNITA NOUA 

21.980/19.09.2018 

RECEPTIE 

PARTIALA A 

LUCRARILOR 

25.468/25.10.2018 
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14 

CONSTRUIRE SI REABILITARE 

PARCURI IN MOSNITA NOUA, 

MOSNITA VECHE,URSENI SI ALBINA 

24.863/18.10.2018 

RECEPTIE LA 

TERMINAREA 

LUCRARILOR 

26.256/02.11.2018 

15 

EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU 

APA STRADA DOAMNEI 

LOCALITATEA MOSNITA NOUA 

21.979/13.09.2018 

RECEPTIE 

PARTIALA A 

LUCRARILOR 

26.699/07.11.2018 

16 

EXTINDERE CANALIZARE IN 

LOCALITATEA 

ALBINA(DOCUMENTATIE) 

19.812/06.08.2018 

RECEPTIE LA 

TERMINAREA 

LUCRARILOR 

26.622/07.11.2018 

17 

MODERNIZARE INFRASTRUCTURA 

RUTIERA SI INDICATOARE IN 

COMUNA MOSNITA NOUA 

25.326/13.12.2017 

RECEPTIE LA 

TERMINAREA 

LUCRARILOR 

26.621/07.11.2018 

18 

AMENAJARE CIMITIRE PE RAZA 

COMUNEI MOSNITA NOUA-CAPELA 

URSENI 

14.539/11.06.2018 

RECEPTIE 

PARTIALA A 

LUCRARILOR 

  

19 

LUCRARI DE REFACERE 

CANALIZARE SI COLECTARE APA 

PLUVIALA SCOALA MOSNITA NOUA 

26.698/07.11.2018 

RECEPTIE LA 

TERMINAREA 

LUCRARILOR 

27.554/16.11.2018 

20 

CONSTRUIRE SI REABILITARE 

PARCURI IN MOSNITA NOUA, 

MOSNITA VECHE, URSENI SI ALBINA 

24.864/18.10.2018 

RECEPTIE LA 

TERMINAREA 

LUCRARILOR 

27.620/16.11.2018 

21 
RETEA ALIMENTARE CU ENERGIE 

ELECTRICA PUZ URSENI TINERET 
11.414/02.04.2018 

RECEPTIE 

PARTIALA A 

LUCRARILOR 

27.827/20.11.2018 

22 

RETEA ILUMINAT PUBIC PUZ 

MOSNITA NOUA EST, COMUNA 

MOSNITA NOUA 

5.753/02.03.2018 

RECEPTIE 

PARTIALA A 

LUCRARILOR 

27.826/20.11.2018 

23 

RETEA ILUMINAT PUBLIC PUZ 

URSENI TINERET COMUNA MOSNITA 

NOUA 

27.425/15.11.2018 

RECEPTIE 

PARTIALA A 

LUCRARILOR 

27.714/20.11.2018 

24 

EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU 

APA STRADA DOAMNEI 

LOCALITATEA MOSNITA NOUA 

21.979/13.09.2018 

RECEPTIE 

PARTIALA A 

LUCRARILOR 

27.734/20.11.2018 

25 
REPARATIE EXTERIOARA FATADA 

GRADINITA MOSNITA NOUA 
26.499/06.11.2018 

RECEPTIE LA 

TERMINAREA 

LUCRARILOR 

28.517/28.11.2018 

26 
REABILITARE TROTUARE PE RAZA 

COMUNEI MOSNITA NOUA 
23.864/04.10.2018 

RECEPTIE LA 

TERMINAREA 

LUCRARILOR 

28.893/03.12.2018 

27 
EXTINDERE SI MODERNIZARE 

SCOALA LOCALITATEA URSENI 
21.892/12.09.2018 

RECEPTIE LA 

TERMINAREA 

LUCRARILOR 

29.126/05.12.2018 

28 
EXTINDERE SI MODERNIZARE 

GRADINITA LOCALITATEA URSENI 
21.268/07.09.2018 

RECEPTIE LA 

TERMINAREA 

LUCRARILOR 

29.095/05.12.2018 
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29 

EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU 

APA STRADA DOAMNEI 

LOCALITATEA MOSNITA NOUA 

21.979/13.09.2018 

RECEPTIE 

PARTIALA A 

LUCRARILOR 

29.413/10.12.2018 

30 
RETEA ALIMENTARE CU APA 

STRADA BOLERO 
21.980/13.09.2018 

RECEPTIE LA 

TERMINAREA 

LUCRARILOR 

29.411/10.12.2018 

31 
REABILITARE TROTUARE PE RAZA 

COMUNEI MOSNITA NOUA 
23.769/04.10.2018 

RECEPTIE LA 

TERMINAREA 

LUCRARILOR 

30.215/17.12.2018 

32 
EXTINDERE ILUMINAT PUBLIC PE 

RAZA COMUNEI MOSNITA NOUA 
29.365/07.12.2018 

RECEPTIE LA 

TERMINAREA 

LUCRARILOR 

29.991/13.12.2018 

33 

LUCRARI DE DEFRISARE 

MECANIZATA A TERENURILOR IN 

MOSNITA NOUA 

26.680/29.11.2018 

RECEPTIE LA 

TERMINAREA 

LUCRARILOR 

30.126/17.12.2018 

34 

SISTEMATIZARE ORIZONTALA SI 

VERTICALA A CIRCULATIEI 

RUTIERE PE RAZA COMUNEI 

MOSNITA NOUA 

28.204/26.11.2018 

RECEPTIE 

PARTIALA A 

LUCRARILOR 

30.405/18.12.2018 

35 

REABILITARE TROTUARE PE RAZA 

COMUNEI MOSNITA NOUA, 

LOCALITATE ALBINA CONFORM 

NOTEI DE COMANDA 

23.864/04.10.2018 

RECEPTIE LA 

TERMINAREA 

LUCRARILOR 

30.402/18.12.2018 

36 
REABILITARE TROTUARE PE RAZA 

COMUNEI MOSNITA NOUA 
29.309/07.12.2018 

RECEPTIE LA 

TERMINAREA 

LUCRARILOR 

30.401/18.12.2018 

37 

REABILITARE TROTUARE PE RAZA 

COMUNEI MOSNITA NOUA, 

LOCALITATE URSENI CONFORM 

NOTEI DE COMANDA 

23.864/04.10.2018 

RECEPTIE LA 

TERMINAREA 

LUCRARILOR 

30.403/18.12.2018 

38 MODERNIZARE CENTRU LOGISTIC 29.328/07.12.2018 

RECEPTIE LA 

TERMINAREA 

LUCRARILOR 

30.400/18.12.2018 

39 
EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU 

APA LOCALITATEA RUDICICA 
30.212/17.12.2018 

RECEPTIE 

PARTIALA A 

LUCRARILOR 

30.448/19.12.2018 

40 
EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU 

APA LOCALITATEA RUDICICA 
25.814/26.12.2017 

RECEPTIE 

PARTIALA A 

LUCRARILOR 

30.449/19.12.2018 

41 
EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU 

APA LOCALITATEA RUDICICA 
25.814/26.12.2017 

RECEPTIE 

PARTIALA A 

LUCRARILOR 

30.450/19.12.2018 

42 
EXTINDERE RETEA APA MOSNITA 

NOUA-IESIRE SPRE ALBINA 
21.981/13.09.2018 

RECEPTIE 

PARTIALA A 

LUCRARILOR 

30.451/19.12.2018 
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43 

SERVICII DE DEFRISARE 

MECANIZATA PE RAZA COMUNEI 

MOSNITA NOUA 

2.762/31.01.2018 
RECEPTIE A 

SERVICILOR 
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COMPARTIMENT TEHNIC - PRELUARE STRAZI COMUNA MOSNITA NOUA 

       

  

CF 

407877 
50025 2.844 

Cucalan Bono  

si Cucalan 

Marinela 

HCL 

67/25.04.20

18 

cerere admisa/comunicare 

nr.123855/11.06.2018 

Str. Tarinei 

(partial-fara 

nr.),Ogorului 

(partial-nr.9-

15),Intrarea 

Carului 

(partial-nr.9-

16), Lanului 

(partial-fara nr. 

ZV) 

CF 

412914 
412914 7.384 

Berenyi Stefan, 

Berenyi Iuliana 

Hainika, Olah 

Stefan, Olah 

Letitia  si Racz 

Iuliana 

HCL 

68/25.04.20

18 

cerere admisa/comunicare 

nr.123862/11.06.2018 

  

Str. Vrabiei 

(partial-fara 

nr.), Mierlei 

(partial-fara 

nr.) 

CF 

413114 
413114 2.823 

Bilencu Mihai, 

Maruster Liviu, 

Bilencu 

Ciprian-Dan si 

Bilencu 

Andrada Sorina 

HCL 

69/25.04.20

18 

cerere admisa/comunicare 

nr.123865/11.06.2018 

Str. Mierlei 

(partial-fara 

nr.), 

Privighetorii 

(partial-fara 

nr.), Ciocarliei 

(partial-fara nr. 

) 

CF 

413115 
413115 7.052 

cerere admisa/comunicare 

nr.123873/11.06.2018 

Str. Postei 

(partial-nr.46-

84), Caprioarei 

(partial),  
CF 

406435 

A 170/16, 

170/17/17 
2.432 

Ursu Legrand 

Daniel 

HCL 

98/25.04.20

18 

cerere admisa/comunicare 

nr.123882/11.06.2018 

  

Str. Cebza 

(partial-nr.pare 

2-14),Timiseni 

(fara nr.), 

Izvorul Miron 

(partial,nr. 1-

15,2-16) 

CF 

413266 
413266 6.636 Diu Georgeta 

HCL 

70/25.04.20

18 

cerere admisa/comunicare 

nr.123889/11.06.2018 

  

intrand pe str. 

V. Babes 
CF 

413930 
413930 193 

Haidau Petru 

Dan 

HCL 

71/25.04.20

18 

cerere admisa/comunicare 

nr.123896/11.06.2018 
  

http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/068.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/068.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/068.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/069.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/069.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/069.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/098.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/098.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/098.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/070.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/070.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/070.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/071.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/071.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/071.pdf
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intrand pe str. 

V. Babes 
CF 

415992 
415992 374 

Dume Adian, 

Dume Adrian 

Florin 

HCL 

72/25.04.20

18 

cerere admisa/comunicare 

nr.123898/11.06.2018 
  

Str. Ogorului 

(p), Str. FN din 

tarla A 

157/3/4/2 

CF 

416253 
416253 1.265 

Barbos 

Alexandru Dan 

HCL 

73/25.04.20

18 

cerere admisa/comunicare 

nr.123822/11.06.2018 

  

Str. Minsk 
CF 

419088 
419088 1.911 

Simonis Carol-

Friderich, 

Simonis 

Georgets  

HCL 

74/25.04.20

18 

cerere admisa/comunicare 

nr.151911/17.07.2018 
  

CF 

419122 
419122 941 

Str. Colombina 

(partial-

nr.impare), 

Prieteniei 

(partial-fara 

nr.), 

CF 

419112 
419112 4.309 

Kiss Sara si 

Krepelka 

Alexandru 

HCL 

75/25.04.20

18 

depus-17.07.2018/         

ridicare-27.07.2018 

  

Str. Braila 

(partial), 

Neamt 

(partial), Arges 

(partial) 

CF 

419506 
Cc 79/1/2/45 6.777 

Nicoara 

Nicolae 

HCL 

76/25.04.20

18 

cerere admisa/comunicare 

nr.151903/17.07.2018 

  

???????? 

CF 

421281 
421281 3.971 

Olah Zoltan, 

Olah 

Gyongyike, 

Olah Zoltan-

Csaba si Olah 

Monica 

Carmen 

HCL 

77/25.04.20

18 

cerere admisa/comunicare 

nr.151893/17.07.2018 
  

Str. Samburesti 

(partial-fara 

nr.), Valea 

Calugareasca 

(partial-fara 

nr.), Tutova 

(partial-fara 

nr.), Podgoriei 

(partial-fara 

nr.), Babadag 

(partial-fara 

nr.) 

CF 

403112 
Cc 254/7/57 

10.29

5 

Stanescu 

Carmen 

Nicoleta 

HCL 

78/25.04.20

18 

depus-17.07.2018/         

ridicare-27.07.2018 

http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/072.pdf/
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/072.pdf/
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/072.pdf/
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/073.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/073.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/073.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/074.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/074.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/074.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/075.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/075.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/075.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/076.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/076.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/076.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/077.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/077.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/077.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/078.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/078.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/078.pdf
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Str. 

Scaramouch, 

Prieteniei 

(partial-fara 

nr.), 

Transilvania 

(partial-fara 

nr.), 

Miradolina 

(partial-fara 

nr.)\ 

CF 

411940 
411940 

13.04

2 

SC Ferrulli 

Investment 

SRL prin 

administrator 

Ferrulli 

Domenico 

HCL 

79/25.04.20

18 

cerere admisa/comunicare 

nr.151872/17.07.2018 

  

  
CF 

421342 
421342 2.481 

SC Nipsis SRL 

prin 

administrator 

Martin Ian si 

Gutu Silvia si 

Golumba 

Marioara prin 

mandatar 

Golumba Radu 

Adrian  

HCL 

80/25.04.20

18 

cerere admisa/comunicare 

nr.151846/17.07.2018 

nr.151847/17.07.2018 
  

CF 

421341 
421341 3.422 

Str. Molidului 

(partial) 
CF 

410842 
Ds 659/3-4/1 

cota 

1/2 

din 

5.548 

Surdulescu 

Iuliana 

HCL 

105/25.04.2

018 

cerere admisa/comunicare 

nr.152129/17.07.2018 
  

ZV pe strada 

Zaraza 

CF 

401375 
51717 819 

Crişan 

Gheorghe, 

Crişan Valeria, 

Simu Petrişor, 

Simu Claudia-

Violeta, 

Dragotă Ilie şi 

Dragotă Maria 

HCL 

102/25.04.2

018 

cerere admisa/comunicare 

nr.152183/17.07.2018 
  

http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/079.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/079.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/079.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/080.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/080.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/080.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/105.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/105.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/105.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/102.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/102.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/102.pdf
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în calitate de 

coproprietari  

în cote de 1/3 

părţi 

Str. Coacazului 

(partial) 

CF 

412095 
412095 411 

Pop Valentin, 

Pop Ana, Pop 

Paul Vasile si 

Dobra Elisabeta 

HCL 

99/25.04.20

18 

cerere admisa/comunicare 

nr.152257/17.07.2018 

nr.152258/17.07.2018 

nr.152256/17.07.2018 

nr.152255/17.07.2018 

Str. Artarului 

(partial) 

CF 

412090 
412090 405 

Str. 

Mesteacanului 

(p) 

CF 

412115 
412115 1.239 

Str. Aninului 

(partial) 

CF 

412100 
412100 416 

ZV pe str. 

Armenis colt 

cu str. 

Calugareni 

CF 

405916 
405916 2.284 

S.C. Gataia 

Bio-Power 

S.R.L. prin 

administratori 

De Bisscop 

Axel  si 

D'Hoore Karin 

Margriet A. 

HCL 

97/25.04.20

18 

cerere admisa/comunicare 

nr.152324/17.07.2018 

nr.152327/17.07.2018 

nr.152325/17.07.2018 

nr.152326/17.07.2018 

Str. Dognecea 

(p), Criciova 

(p), Calugareni 

(p), Posada 

(p),Marasti (p), 

Garana (p), 

Armenis (p) 

CF 

405931 
405931 7.798 

ZV pe str. 

Recas colt cu 

str. Jimbolia 

CF 

405209 
405209 1.498 

Str. Recas (p), 

Ciacova (p), 

Jimbolia (p) 

CF 

405210 
405210 5.863 

ZV pe strada 

Orizont CF 

417086 
417086 56 

Lupulescu 

Miron si 

Lupulescu 

Elena 

HCL 

101/25.04.2

018 

depus-17.07.2018/         

ridicare-27.07.2018 
  

http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/099.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/099.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/099.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/097.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/097.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/097.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/101.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/101.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/101.pdf
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intrand de pe 

str. Turandot 

CF 

417734 
417734 990 

Confederat 

Dumitru, 

Confederat 

Elena, 

Parvulescu 

Mihaela, 

Igrisan Cristina 

Silvia, Brutaru 

Liviu Daniel, 

Brutaru 

Camelia 

Mihaela, Tunea 

Marius Viorel, 

Simon Ladislau 

Ioan 

HCL 

115/25.04.2

018 

cerere admisa/comunicare 

nr.152013/17.07.2018 

nr.152011/17.07.2018 

nr.152012/17.07.2018 

intrand de pe 

str. Turandot 

CF 

417753 
417753 990 

Str. Turandot 

(partial) 

CF 

417763 
417763 9.872 

ZV pe str. 

Craiasa Zapezii 

CF 

416010 
416010 1.504 

Razboiu Dana - 

Maria una si 

aceeasi cu 

Enoiu Dana-

Maria 

HCL 

100/25.04.2

018 

cerere admisa/comunicare 

nr.152213/17.07.2018 

nr.152215/17.07.2018  
Str. Pacala 

(partial) 

CF 

416020 
416020 4.854 

Str. San 

Marino (nr. 

impare), Praga 

(partial),  

Monaco 

(partial),Zagre

b (partial) 

CF 

420964 
420964 1.484 

COTA 

2625/11600 

parti Hegyes 

Renate si 

Hegyes Ioan 

HCL 

109/25.04.2

018 

cerere admisa/comunicare 

nr.152077/17.07.2018 

  

  

CF 

420964 
420964 2.236 

cota 557/11600 

parti Roman 

Mihai si 

Roman Lenuta 

HCL 

110/25.04.2

018 

cerere admisa/comunicare 

nr.152077/17.07.2018   

  

CF 

420964 
420964 2.236 

Tataru Florina 

Silvia, Oros 

Ionel, Oros 

Maria, Dubau 

Delia-Anuta, 

Dubau Tiberiu-

George, Mezei 

Gabriela, 

Mezei Daniel, 

Coltea Radu-

Mirel, Coltea 

Simona, Veres 

Attila-Sandor, 

Orza Petru si 

HCL 

111/25.04.2

018 

depus-17.07.2018/         

ridicare-27.07.2018 

  

http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/115.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/115.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/115.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/100.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/100.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/100.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/109.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/109.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/109.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/110.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/110.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/110.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/111.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/111.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/111.pdf
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Orza Olga 

Elena 

Str.Ciacova 

(p), Jimbolia 

(p), Recas (p) CF 

411530 
411530 3813 Corde Maria 

HCL 

114/25.04.2

018 

?????? HCL 80 / 2017 

    
DE ANULAT PRELUARE 

DUBLA 

Str. Fragului 

(partial), 

Caisului 

(partial), 

Afinului 

Scorusului 

(partial), 

Alunului 

(partial-in 

completare) 

CF 

404790 
404790 9.467 

Vit Maria, 

Onetiu 

Eugenia, Vit 

Rodica, Vit 

Rovin, Haidau 

Dumitru si 

Cionca Florica 

HCL 

103/25.04.2

018 

cerere admisa/comunicare 

nr.152156/17.07.2018 

  

Str. Teiului 

(partial), 

Trubadurului 

(partial) 

CF 

414635 
414635 3.201 

Ciceovean 

Mariana si 

Robos 

Marioara 

HCL 

106/25.04.2

018 

depus-17.07.2018/         

ridicare-27.07.2018 

  

Str. Rarau 

(partial -

nr.impare),Intr

area 

Iatacului(p), 

Fecioarei 

(partial),Zanelo

r (p) 

CF 

409817 
Ds 110/9/2/1 5.472 

S.C. Ferrulli 

Investement 

S.R.L. prin 

administrator 

Ferrulli 

Domenico 

HCL 

104/25.04.2

018 

cerere admisa/comunicare 

nr.152140/17.07.2018 

  

Str. Fecioarei 

(partial-de pe 

str. Orizont) 

CF 

418942 
418942 260  Murariu Radu 

HCL 

108/25.04.2

018 

depus-17.07.2018/         

ridicare-27.07.2018 

  

http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/103.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/103.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/103.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/106.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/106.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/106.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/104.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/104.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/104.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/108.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/108.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/108.pdf
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Str. 

Smochinului 

(partial), 

Scorusului 

(partial), 

Afinului 

(partial), 

Caisului 

(partial) 

CF 

414693 
A 57/13/1 4.132 

Costil Ioan 

Adrian si Fiat 

Filip 

HCL 

107/25.04.2

018 

cerere admisa/comunicare 

nr.152106/17.07.2018 

  

intrand pe str. 

Bisericii CF 

421044 
421044 644 

Iorga Flavius 

Cosmin si Iorga 

Elena 

HCL 

112/25.04.2

018 

cerere admisa/comunicare 

nr.152059/17.07.2018 
  

ZV in fata la 

parcela 402796 
CF 

402797 
402797 61 

Cira Ioan si 

Cira Doce 

HCL 

113/25.04.2

018 

cerere admisa/comunicare 

nr.152041/17.07.2018 
  

  
CF 

417049 
417049 51 

Alexiu Teodor 

Mircea 

HCL 

142/27.06.2

018 

depus-30.07.2018/         

ridicare 09.08.2018 

  
CF 

407738 
50294 2921 

Cardos 

Elisabeta-

Ecaterina,Card

os Iosif Stefan 

HCL 

143/27.06.2

018 

depus-30.07.2018/         

ridicare 27.09.2018 

  
CF 

421551 
421551 253 

Gruita Daniela-

Elena,   Gruita 

Tiberiu 

HCL 

144/27.06.2

018 

depus-30.07.2018/         

ridicare 09.08.2018 

  
CF 

421552 
421552 1886 

Gruita Daniela-

Elena,   Gruita 

Tiberiu 

HCL 

145/27.06.2

018 

depus-30.07.2018/         

ridicare 09.08.2018 

  
CF 

421571 
421727 9076 

Ursut 

Vasile,Ursut 

Ana,Marinescu 

Florin,Horvath 

Lucian,Proteasa 

Alexandru,Mic

ulescu Cristian 

HCL 

146/27.06.2

018 

  

  
CF 

415574 
415574 130 

Durneac 

Giorgiana-

Dana 

HCL 

147/27.06.2

018 

depus-30.07.2018/         

ridicare 27.09.2018 

http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/107.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/107.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/107.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/112.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/112.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/112.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/113.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/113.pdf
http://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/113.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/142.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/142.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/142.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/143.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/143.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/143.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/144.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/144.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/144.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/145.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/145.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/145.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/146.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/146.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/146.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/147.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/147.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/147.pdf
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CF 

403903 
403903 119 

Paul 

Florinel,Paul 

Vasilica 

HCL 

148/27.06.2

018 

depus-30.07.2018/         

ridicare 09.08.2018 

  
CF 

420850 
420850 

1403

6 

Giuchim 

Miroslava,        

Buga 

Viorel,Buga 

Laura 

HCL 

150/27.06.2

018 

depus-30.07.2018/         

ridicare 09.08.2018 

  

CF 

421693   

CF 

421695 

421693                     

421695 

2628

8              

3162 

Buga 

Viorel,Buga 

Laura 

HCL 

151/27.06.2

018 

depus-30.07.2018/         

ridicare 09.08.2018 

  
CF 

405298 
405298 2249 Lelea Teodor 

HCL 

152/27.06.2

018 

depus-30.07.2018/         

ridicare 09.08.2018 

  
CF 

418883 
A78/1/3/35 5160 

Soros Ana 

Maria 

HCL 

153/27.06.2

018 

depus-30.07.2018/         

ridicare 09.08.2018 

  
CF 

419240 
419240 2387 

Haag 

Tamas,Bar 

Johanna 

HCL 

154/27.06.2

018 

depus-30.07.2018/         

ridicare 09.08.2018 

  
CF 

417821 

A170/16,170/1

7/18 
798 

Gutuleac Alina 

Mihaela,  

Racataian 

Gheorghe 

HCL 

156/27.06.2

018 

depus-30.07.2018/         

ridicare 09.08.2018 

  
CF 

400630 
Cc 107/2/2/1 183 

Popa Ioan,Popa 

Cecilia 

HCL 

264/29.08.2

018 

cerere admisa/comunicare 

nr.202463/27.09.2018 

  
CF 

400641 
Cc 107/2/2/5 320 

Popa Ioan,Popa 

Cecilia 

HCL 

264/29.08.2

018 

cerere admisa/comunicare 

nr.202462/27.09.2018 

  
CF 

420121 
420121 1142 

Popa Ioan,Popa 

Cecilia 

HCL 

264/29.08.2

018 

cerere admisa/comunicare 

nr.202448/27.09.2018 

  
CF 

421770 
421770 108 

Popa Ioan,Popa 

Cecilia 

HCL 

264/29.08.2

018 

cerere admisa/comunicare 

nr.202449/27.09.2018 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/148.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/148.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/148.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/150.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/150.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/150.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/151.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/151.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/151.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/152.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/152.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/152.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/153.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/153.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/153.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/154.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/154.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/154.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/156.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/156.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/156.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/264.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/264.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/264.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/264.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/264.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/264.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/264.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/264.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/264.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/264.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/264.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/264.pdf
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CF 

421768 
421768 118 

Sfarcoci 

Maria,Sfarcoci 

Aurel 

HCL 

258/29.08.2

018 

cerere admisa/comunicare 

nr.202434/27.09.2018 

  
CF 

400635 
Ds 107/2/1/a/2 2739 

Sfarcoci 

Maria,Sfarcoci 

Aurel 

HCL 

258/29.08.2

018 

cerere admisa/comunicare 

nr.202435/27.09.2018 

  
CF 

400640 
Ds 107/2/1/b/5 1997 Dogan Aurora 

HCL 

263/29.08.2

018 

cerere admisa/comunicare 

nr.202423/27.09.2018 

  
CF 

414255 
414255 6585 

Komlodi 

Ludovic,Petneh

azi Tiberiu-

Robert,Szabo 

Monika Rozalia 

HCL 

262/29.08.2

018 

cerere admisa/comunicare 

nr.202422/27.09.2018 

  
CF 

406860 
406860 2834 

Toscana Land 

Investement,Pel

legrini Luca 

HCL 

259/29.08.2

018 

cerere admisa/comunicare 

nr.202408/27.09.2018 

  
CF 

405945 
405945 4128 

Popa Ioan,Popa 

Mariana 

HCL 

266/29.08.2

018 

cerere admisa/comunicare 

nr.202409/27.09.2018 

  
CF 

400636 
Ds 107/2/1/c 138 

Bulica Ioan 

Cornel,Bulica 

Lucia Carmen 

HCL 

267/29.08.2

018 

cerere admisa/comunicare 

nr.202392/27.09.2018 

  
CF 

404615 
404615 3034 Tulpan Aurora 

HCL 

268/29.08.2

018 

cerere admisa/comunicare 

nr.202391/27.09.2018 

  
CF 

419088 
419088 1911 

Simionis Carol 

Frederich,Simi

onis Georgeta 

HCL 

74/25.04.20

18 

depus-27.09.2018/         

ridicare 08.10.2018 

  
CF 

419122 
419122 941 

Simionis Carol 

Frederich,Simi

onis Georgeta 

HCL 

74/25.04.20

18 

cerere admisa/comunicare 

nr.202379/27.09.2018 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/258.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/258.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/258.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/258.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/258.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/258.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/263.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/263.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/263.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/262.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/262.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/262.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/259.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/259.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/259.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/266.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/266.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/266.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/267.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/267.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/267.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/268.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/268.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/268.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/074.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/074.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/074.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/074.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/074.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/074.pdf
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CF 

419916 
419916 1568 

Imago 

Development,S

tefanescu Radu 

HCL 

269/29.08.2

018 

cerere admisa/comunicare 

nr.202361/27.09.2018 

  
CF 

421727 
421727 9076 

SC.Mosnita 

Imobiliare 2011 

SRL 

HCL 

146/27.06.2

018 

cerere admisa/comunicare 

nr.202362/27.09.2018 

  
CF 

415304 
415304 3615 

Bolos Otniel 

Ioan,Bolos 

Daciana 

HCL 

270/29.08.2

018 

cerere admisa/comunicare 

nr.202565/15.10.2018 

  
CF 

415303 
415303 1898 

Bolos Otniel 

Ioan,Bolos 

Daciana 

HCL 

270/29.08.2

018 

cerere admisa/comunicare 

nr.202330/27.09.2018 

  
CF 

416540 
416540 9620 

Ferenczi 

Rozalia Irina 

HCL 

271/29.08.2

018 

cerere admisa/comunicare 

nr.202312/27.09.2018 

  
CF 

414450 
414450 750 

Galik Eugen 

Mihai Matei 

HCL 

272/29.08.2

018 

cerere admisa/comunicare 

nr.202311/27.09.2018 

  
CF4092

06 
409206 658 Sanda Comsa 

Act 

Administrat

iv 

nr.135747 

aviz 

PUZ/03-10-

2007 

cerere admisa/comunicare 

nr.244476/20.11.2018 

  
CF 

401736 
51500 1981 

Comuna 

Mosnita Noua 

Act Notarial 

nr.1126/11.

10.2018             

Act notarial 

nr.178/06.0

4.2009 

cerere admisa/comunicare 

nr.2152243/15.10.2018 

  
CF 

401739 
51509 3142 

Comuna 

Mosnita Noua 

Act Notarial 

nr.1126/11.

10.2018             

Act notarial 

nr.178/06.0

4.2009 

cerere admisa/comunicare 

nr.215245/15.10.2018 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/269.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/269.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/269.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/146.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/146.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180627/146.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/270.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/270.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/270.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/270.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/270.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/270.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/271.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/271.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/271.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/272.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/272.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/272.pdf
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COMPARTIMENT TEHNIC RETELE-CONDUCTE SI BRANSAMENTE GAZ 

Nr.  

crt. 
Data Obiectiv Tip lucrare Executant 

1 27.07.2018 

Convocare predare 

amplasament extindere 

retea gaze naturale 

presiune redusa 

Extindere retea si 18 

bransamente gaze naturale 

comuna Mosnita Noua, sat 

Urseni-CF410842-CF407740 

DELGAZGRID 

2 30.07.2018 

Convocare predare 

amplasament extindere 

retea gaze naturale 

presiune redusa 

Extindere retea gaz si 

bransament, Mosnita 

Noua,strada Zanelor nr.76 

 SC VIMATO SRL 

3 23.08.2018 

Convocare predare 

amplasament extindere 

retea gaze naturale 

presiune redusa 

Extindere retea gaz si 

bransament, Mosnita Veche-

CF421105 

 SC VIMATO SRL 

4 03.09.2018 

Convocare predare 

amplasament extindere 

retea gaze naturale 

presiune redusa 

Extindere retea gaz si 3 

bransamente, Mosnita Noua-

CF418254-418277-418282 

 SC VIMATO SRL 

5 05.09.2018 

Convocare predare 

amplasament extindere 

retea gaze naturale 

presiune redusa 

Extindere retea gaz plus 

bransament, Mosnita Veche-

CF412097 

SC OPTIM SIG INSTAL SRL 

6 07.09.2018 

Convocare predare 

amplasament extindere 

retea gaze naturale 

presiune redusa 

Extindere retea gaz plus 

bransament, Urseni, strada 

Nicolae Botoca-CF413848 

SC BANU ACTIV INSTAL SRL-

D 

  
CF 

407828 
50145 6597 

Puscasu 

Cosmin Sergiu 

Act Notarial 

nr.885/26.0

8.2016 

cerere admisa/comunicare 

nr.204564/01.10.2018 

  
CF 

420113 
420113 701 

Comuna 

Mosnita Noua 

HCL326/31

.10.2018 

cerere admisa/comunicare 

nr.255107/04.12.2018 

  
CF 

413129 
413129 234 

Comuna 

Mosnita Noua 

HCL350/31

.10.2018 

cerere admisa/comunicare 

nr.253162/29.11.2018 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181031/326.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181031/326.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181031/350.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181031/350.pdf
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7 05.10.2018 

Convocare predare 

amplasament extindere 

retea gaze naturale 

presiune redusa 

Extindere retea gaz plus 

bransament, Mosnita 

Veche,strada Artarului 32-

CF416101 

SC BANU ACTIV INSTAL SRL-

D 

8 10.10.2018 

Convocare predare 

amplasament extindere 

retea gaze naturale 

presiune redusa 

Extindere retea gaz plus 

bransament, Urseni-

CF404745 

SC VIMATO SRL 

9 25.10.2018 

Convocare predare 

amplasament extindere 

retea gaze naturale 

presiune redusa 

Extindere retea gaz plus 

bransament, Mosnita Noua, 

strada Elena-CF417523 

DELGAZGRID 

10 07.11.2018 

Convocare predare 

amplasament extindere 

retea gaze naturale 

presiune redusa 

Extindere retea gaz plus 38 

de bransamente, Mosnita 

Noua-CF402611-402668 

SC VIMATO SRL 

11 29.11.2018 

Convocare predare 

amplasament extindere 

retea gaze naturale 

presiune redusa 

Extindere retea gaz plus 

bransament, Mosnita Noua, 

strada Izlaz 48-CF420067 

SC OPTIM SIG INSTAL SRL 

12 05.12.2018 

Convocare predare 

amplasament extindere 

retea gaze naturale 

presiune redusa 

Extindere retea gaz plus 

bransament, Mosnita Noua-

CF416249 

SC BANU ACTIV INSTAL SRL-

D 

 

 

 

COMPARTIMENT TEHNIC RETELE ILUMINAT STRADAL-INTERVENTII COMUNA 

MOSNITA NOUA 

    
    

Nr.crt. Obiectiv 

INLOCUIRE 

CORPURI 

ILUMINAT/BUC 

MONTAJ CORPURI 

ILUMINAT/BUC 

1 Strada Mare,localitate Mosnita Noua 1   

2 Strada Buhui,localitate Mosnita Noua   2 

3 Strada Uniri,localitate Urseni 2   

4 
Strada Dambovicioara 42,localitatea 

Mosnita Noua 
  1 

5 Strada Balea,localitate Mosnita Noua 1   

6 Strada Scolii 50,localitate Mosnita Noua 1   

7 Strada Scolii 101,localitate Mosnita Noua 1   

8 Strada oslo 19,localitate Mosnita Noua 1   

9 Strada Berlin,localitate Mosnita Noua   1 
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10 Strada Brod 2,localitate Albina 1   

11 Strada Bartok Bela 27,localitate Rudicica 1   

12 
Localitate Urseni zona magazin,camin 

cultural 
2   

13 
Strada Adolescentei 7,localitate Mosnita 

Noua 
1   

14 
Strada Scolii colt strada 

Campului,localitate Mosnita Noua 
1   

15 
Strada Erou Briciu Leontin 70,localitate 

Mosnita Noua 
1   

16 Strada Nucilor,localitate Mosnita Noua 3   

17 Strada Brod,localitate Albina 2   

18 Strada Bolero 24,localitate Mosnita Veche 1   

19 
Calea Mosnita Veche 17,localitate Mosnita 

Veche 1   

20 Strada Scolii 48,localitate Mosnita Noua 1   

21 
Strada Moscova colt strada 

Amsterdam,localitate Mosnita Veche 1   

22 Strada oslo 11,localitate Mosnita Noua 1   

23 Strada Margaretei,localitate Mosnita Veche 1   

24 
Strada Domino colt strada 

Transilvaniei,localitate Mosnita Veche   2 

25 
Intrarea Satului Batran colt cu strada 

Timisului,loclitate Urseni   1 

26 Strada Barnar 35,localitate Albina 1   

27 
Strada Margaretei colt cu strada 

Castanului,localitatea Mosnita Noua 1   

28 
Strada Lisabona colt cu strada 

Praga,localitate Mosnita Veche 1   

29 Strada Bicaz,localitate Mosnita Veche 1   

30 
Strada Dumitrie Adam colt cu strada 

Bisericii,localitate Mosnita Veche 1   

31 
Strada Dumitrie Adam,localitate Mosnita 

Veche 2   

32 Strada Nicolae Botoca 34,localitate Urseni 1   

33 Strada Cindrel,localitate Mosnita Veche 3   

34 
Strada Amsterdam 17,localitate Mosnita 

Noua 1   

35 Strada Campului,localitate Mosnita Noua 1   

36 
Strada Piata Parcului,localitate Mosnita 

Noua 1   

37 Strada Dublin,localitate Mosnita Noua 1   

38 
Strada Amicitiei,localitate Mosnita Veche   

Montaj corpuri 

iluminat/Evaluare Lucrare 

39 
Strada Monica,localitate Mosnita Noua   

Montaj corpuri 

iluminat/Evaluare Lucrare 
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40 
Strada Sebes colt cu strada 

Bostinarilor,localitate Albina   7 

41 Strada Bolero 16,localitate Mosnita Veche 1   

42 Strada Cindrel,localitate Mosnita Veche 1   

43 Strada Mare 60,localitate Mosnita Veche 1   

44 
Strada Margaretei colt cu strada 

Castanului,localitatea Mosnita Noua 2   

45 Strada Aurorei 3,localitate Urseni 1   

46 Strada Dublin 8,localitate Mosnita Noua 1   

47 Strada Elena 8,localitate Mosnita Noua 1   

48 Strada Cneaz Pepelecea,localitate Urseni 1   

49 Strada Adelina,localitate Mosnita Noua 3   

50 
Strada Brandusei 22,localitate Mosnita 

Noua 4   

51 Strada Serena 48,localitate Mosnita Noua 2   

52 
Strada Erou Briciu Leontin 5,localitate 

Mosnita Noua 1   

53 
Strada Ioan Farchescu 7,localitate Mosnita 

Veche 1   

54 
Strada Transilvania 2,localitate Mosnita 

Veche 1   

55 Strada Ciucas 11,localitate Mosnita Veche 1   

56 
Strada Bucegi colt cu strada 

Ciucas,localitate Mosnita Veche 1   

57 
Strada Tibles 5-11,localitate Mosnita 

Veche 2   

58 Strada Giurghiu,localitate Mosnita Veche   9 

59 Strada Moscova,localitate Mosnita Noua 2   

60 
Strada Vincentiu Cernet,localitate Mosnita 

Noua 2   

61 Strada Scolii 18,localitate Mosnita Noua 1   

62 Strada Principala 3,localitate Albina 1   

63 Strada Oslo 29,localitate Mosnita Noua 1   

64 
Strada Agricultorilor 31,localitate Mosnita 

Noua 1   

65 Strada Banat,localitate Mosnita Veche 2   

66 Strada Bela Bartok,localitate Rudicica 4   

67 Strada Campului,localitate Mosnita Noua 1   

68 
Strada Erou Briciu Leontin,localitate 

Mosnita Noua 1   

69 Strada Cneaz Pepelecea,localitate Urseni 2   

70 Strada Romanesti,localitate Mosnita Noua   26 

71 Strada Comarnic,localitate Mosnita Noua   21 

72 
Strada Dambovicioara,localitate Mosnita 

Noua   2 
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73 Strada Cedrului,localitate Mosnita Noua   14 

74 Strada Molidului     
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 COMPARTIMENT TEHNIC RETELE ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE COMUNA MOSNITA NOUA 

       

Nr.crt. Obiectiv 
Valoare 

Retea 

Lungime 

Retea 

Apa  

Lungime 

Retea 

Canalizare 

Act 

Administrativ 
Situatie 

1 

Privind transmiterea spre administrare şi 

folosinţă a unor mijloace fixe care fac parte din 

bunurile proprietate publică a comunei Moșnița 

Nouă către Aquatim SA,str. Berlin, str. 

Varşovia, str. Podgorica, str. Valletta, str. 

Bucureşti, str. Florența, C.F. nr. 406095 

468.498,00  
1.1.68 

ml 
  HCL 90/2018 

PREDARE 

RETEA 

2 

Privind transmiterea spre administrare şi 

folosință a unor mijloace fixe care fac parte din 

bunurile proprietate publică a comunei Moșnița 

Nouă către Aquatim SA,strada Căliman 

45.479,00 620 ml 628 ml HCL 91/2018  

PREDARE 

RETEA 

       

3 

Privind transmiterea spre administrare şi 

folosință a unor mijloace fixe care fac parte din 

bunurile proprietate publică a comunei Moșnița 

Nouă către Aquatim SA, în baza proiectului nr. 

710/2015 elaborat de S.C. PROWASSER 

S.R.L. Timisoara , în localitatea Moşnița 

Veche, strada FRAŢIEI , CF 403843 

44.200,00 337 ml   HCL 92/2018 

PREDARE 

RETEA 

4 

Privind transmiterea spre administrare şi 

folosință a unor mijloace fixe care fac parte 

din bunurile proprietate publică a comunei 

Mosnita Nouă către Aquatim SA, strada 

Scoruşului si strada Agrisului C.F. nr. 407581, 

nr. cad. 50224 si DE 58, cu o lungime totală de 

580 ml, în valoare de 70.159 lei 

70.159,00 580 ml   
HCL 

129/2018  

PREDARE 

RETEA 

5 

Privind transmiterea spre administrare şi 

folosință a unor mijloace fixe care fac parte 

din bunurile proprietate publică a comunei 

Mosnita Nouă către Aquatim SA,strada 

Cerbului, C.F. nr. 409965, nr. cad. DS 170/10-

12/1 si C.F. nr. 407925, nr. cad. Cc170/13-

14/1-2/17 cu o lungime totală de 550 ml în 

valoare de 70.400 lei 

70.400,00 550 ml   
HCL 

130/2018  

PREDARE 

RETEA 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/090.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/091.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180425/092.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180530/129.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180530/129.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180530/130.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180530/130.pdf
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6 

Privind transmiterea spre administrare și 

folosință a unor mijloace fixe care fac parte din 

bunurile proprietate publică a comunei Moșnița 

Nouă către S.C. Aquatim S.A.,strada Jimbolia 

și strada Pesac cu o lungime de 923 ml, strada 

Ciacova cu o lungime de 499 ml, strada 

Tomnatic cu o lungime de 178 ml și pe strada 

Recaș cu o lungime de 33 ml, în valoare de 

99.819,31 lei 

99.819,31 1633 ml   
HCL 

273/2018 

PREDARE 

RETEA 

7 

PPrivind transmiterea spre administrare şi 

folosinţă a unor mijloace fixe care fac parte din 

bunurile proprietate publică a comunei Moșnița 

Nouă către Aquatim SA,strada Ielelor, C.F. nr. 

409755 cu o lungime de 40 ml, în valoare de 

16.660 lei 

16.660,00 40 ml   
HCL 

309/2018  

PREDARE 

RETEA 

8 

Privind transmiterea spre administrare şi 

folosinţă a unor mijloace fixe care fac parte din 

bunurile proprietate publică a comunei Moșnița 

Nouă către Aquatim SA,strazile Ioan 

Farchescu, Ioan Iliovici, Vicentiu Cernet si 

Vasile Crasmariu, C.F. nr. 415448, 414771, 

415239, 415036, 414640, 414637, 414967, 

414770, 415104 si 414767 cu o lungime de 

1749.1 ml, în valoare de 217.593,88 lei 

217.593,88 
1749,1 

ml 
  

HCL 

310/2018  

PREDARE 

RETEA 

9 

Privind transmiterea spre administrare şi 

folosinţă a unor mijloace fixe care fac parte din 

bunurile proprietate publică a comunei Moșnița 

Nouă către Aquatim SA,strada Dumitru Cristea 

cu o lungime totală de 54 ml în valoare de 

6.000 lei 

6.000,00 54 ml   
HCL 

311/2018  

PREDARE 

RETEA 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/273.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180829/273.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180926/309.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180926/309.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180926/310.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180926/310.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180926/311.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20180926/311.pdf
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10 

Privind transmiterea spre administrare și 

folosință a unor mijloace fixe care fac parte din 

bunurile proprietate publică a comunei Moșnița 

Nouă către S.C. Aquatim S.A.,strada Ciacova, 

C.F. nr. 411520 cu o lungime de 230ml, valoare 

de 46.172,00 lei 

46.712,00 230 ml   
HCL 

332/2018 

PREDARE 

RETEA 

11 

Privind transmiterea spre administrare și 

folosință a unor mijloace fixe care fac parte din 

bunurile proprietate publică a comunei Moșnița 

Nouă către S.C. Aquatim S.A.,străzile 

Copenhaga, San Marino, Praga, Kiev, Nicosia, 

C.F. nr. 407838 cu o lungime de 612 ml, în 

valoare de 6.400 lei 

6.400,00 612 ml   
HCL 

333/2018  

PREDARE 

RETEA 

12 

Privind transmiterea spre administrare și 

folosință a unor mijloace fixe care fac parte din 

bunurile proprietate publică a comunei Moșnița 

Nouă către S.C. Aquatim S.A., strada Prislop, 

C.F. nr. 420596, 419937 cu o lungime de 525 

ml, în valoare de 6.400 lei 

6.400,00 525 ml   
HCL 

334/2018  

PREDARE 

RETEA 

13 

Privind transmiterea spre administrare și 

folosință a unor mijloace fixe care fac parte din 

bunurile proprietate publică a comunei Moșnița 

Nouă către S.C. Aquatim S.A.,strada Mare nr. 

33-35 cu o lungime totală de 175 ml în valoare 

de 19.712,94 lei 

19.712,94 175 ml   
HCL 

379/2018  

PREDARE 

RETEA 

14 
Privind transmiterea spre administrare și 

folosință a unor mijloace fixe care fac parte din 

bunurile proprietate publică a comunei Moșnița 

Nouă către S.C. Aquatim S.A.,strada Muntenia, 

Ardealul, Banatul, Transilvania cu o lungime 

totală de 1.072 ml în valoare de 23.355,50 lei 

23.355,50 1.072 ml   
HCL 

379/2018  

PREDARE 

RETEA 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181031/332.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181031/332.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181031/333.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181031/333.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181031/334.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181031/334.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181127/379.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181127/379.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181127/379.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181127/379.pdf
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15 

Privind transmiterea spre administrare și 

folosință a unor mijloace fixe care fac parte din 

bunurile proprietate publică a comunei Moșnița 

Nouă către S.C. Aquatim S.A.,strada 

Sanzienelor, CF 403777, 410029, 412064, 

411856, nr. cad. 403777, 410029, CC162/4/1, 

CC 162/4/2/2, CC 162/5/17 cu o lungime totală 

de 275 ml în valoare de 45.493 lei 

45.493,00 275 ml   
HCL 

379/2018  

PRELUARE 

RETEA 

16 

Privind transmiterea spre administrare și 

folosință a unor mijloace fixe care fac parte din 

bunurile proprietate publică a comunei Moșnița 

Nouă către S.C. Aquatim S.A.,străzile Bicaz, 

Sfanta Ana, Calea Moșniței cu o lungime de 

751ml, în valoare de 86.693,00 lei 

86.693,00 751 ml   
HCL 

379/2018  

PRELUARE 

RETEA 

17 

Privind transmiterea spre administrare și 

folosință a unor mijloace fixe care fac parte din 

bunurile proprietate publică a comunei Moșnița 

Nouă către S.C. Aquatim S.A.,strazile 

Caliman,Bucegi,Ciucas, Fecioarei si strada 

Ceahlaul,CF 401703,CF414764 cu o lungime 

de 1182 ml, în valoare de 60.885,00 lei 

60.885,00 1182 ml   
HCL 

392/2018  

PREDARE 

RETEA 

18 

Privind transmiterea spre administrare și 

folosință a unor mijloace fixe care fac parte din 

bunurile proprietate publică a comunei Moșnița 

Nouă către S.C. Aquatim S.A.,strazile 

Concordiei, Simetriei, Consensului, Politetii, 

Prieteniei, CF 401240, 401241, 

401243,401238,401239,401249,412935,401232 

cu o lungime de 605 ml în valoare de 34.928,88 

lei 

34.928,88 605 ml   
HCL 

392/2018  

PREDARE 

RETEA 

https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181127/379.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181127/379.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181127/379.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181127/379.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181217/392.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181217/392.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181217/392.pdf
https://mosnita.ro/wp-content/uploads/userfiles/documente/2018/Consiliul_Local/Sedinte/20181217/392.pdf
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 COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL 

 

BUGET, CONTABILITATE, CFP, CASIERIE 

Compartimentul  este o structură aflată în subordinea primarului şi îşi desfăşoară activitatea cu un 

număr de patru angajaţi şi are următoarele aribuţii: 

-Fundamentarea şi elaborarea anuală a proiectului de venituri şi cheltuieli al Comunei 

Mosnita Noua 

-Rectificarea Bugetului de venituri şi cheltuieli 

-Urmarirea şi întocmirea trimestrială şi anuală a Contului de execuţie şi a bilanţului contabil 

conform legislaţiei 

-Semnarea şi urmărirea din punct de vedere economic a contractelor din care rezultă plaţi 

din bugetul local 

-Organizarea şi asigurarea efectuării inventarierii anuale,înregistrarea în contabilitate a 

rezultatului inventarierii şi casărilor 

-Creare unui sistem unitar de prelucrare a datelor care au influenţă asupra bugetului de 

venituri şi cheltuieli 

-Întocmirea documentelor de plată şi asigurarea plăţilor cheltuielilor bugetare în limita 

creditelor decchise şi a disponibilităţilor din cont 

-Exercitarea activităţii de control financiar preventiv propriu 

-Întocmirea fişei mijloacelor fixe ,evidenţierea şi înregistrarea in contabilitate a 

imobilizărilor şi a amortizărilor mijloacelor fixe 

-Întocmirea balantelor de verificare lunare,dărilor de seamă contabile trimestriale şi anuale 

,altor situaţii  cerute de ANFP  

-Înregistrarea în ordine cronologică în contabilitate a  veniturilor şi cheltuielilor 

-Întocmirea registrelor contabile prevăzute de legislaţia în vigoare 

-Derularea activităţilor de caserie a Primăriei 

-Întocmirea fişei debitorilor şi creditorilor 

-Evidenţa documentelor cu regim special şi a altor valori 
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-Organizare evidenţei creditelor bugetare aprobate pentru fiecare subdiviziune a clasificaţiei 

bugetare precum şi a modificărilor intervenite pe parcursul anului 

-Angajare şi ordonanţarea cheltuielilor pe baza documentelor justificative 

-Efectuarea deschiderilor de credite 

-Înregistrarea,verificare şi centralizarea conturilor de execuţie lunare ale Primăriei cu cele 

ale fiecărei unităţi subordonate 

-Întocmirea şi prezentare spre aprobare Consilului local a conturilor de execuţie 

-Urmărirea respectarea şi punerea în aplicare a hotărîrilor consiliului local privind alocarea 

unor sume pe diferite destinaţii 

-Verificarea periodică a evoluţiei încasărilor şi efectuarea plăţilor de orice fel,inclusiv prin 

caserie 

-Urmărirea contractelor de credit, plata ratelor,a dobânzilor şi a comisioanelor percepute 

ţinerea registrului datoriei publice 

-Întocmirea lunară a monitorizării cheltuielilor de personal,a bilanţului scurt,a contului de 

execuţie 

-Întocmirea zilnică de către caserie a registrului de casă 

-Tinerea evidenţei contabile a garanţiilor materiale,garanţiilor de bună execuţie 

-Întocmirea listelor de investiţii ca anexă la bugetul de venituri şi cheltuieli 

-Întocmirea răspunsurilor la corespondenţa repartizată serviciului buget contabilitate 

Sinteza activităţii pe anul 2018 

 Activitatea Serviciului Buget, contabilitate, CFP, casierie se bazează pe asigurarea cu 

resurse atat din bugetul local cat si din transferuri din bugetul de stat si gestionarea acestora, 

urmarirea plăților și încadrarea în limitele prevazute în buget si rectificarea acestora in functie de 

veniturile realizate si alocațiile bugetare conform Legii 273/2006 privind finanțele publice locale, 

cu modificările si completările ulterioare. 

Realizările din bugetul general se regăsesc în contul de execuţie anual al fiecărui buget 

component, după cum urmează: 

 

A. Buget local 

I. VENITURI      mii lei    

Denumire indicator Prevederi Prevederi Încasări realizate 
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bugetare anuale bugetare 

trimestrul IV 

2018 

31.12.2018 

VENITURI TOTAL 20740,85 4099,95 18933,76 

A) Sectiunea de 

funcţionare 

1400,70 2924,53 12529,21 

Venituri proprii 10344,12 1109,76 7109,36 

Venituri curente 14000,70 2924,53 12529,21 

a) Venituri fiscale 13091,40 1915,96 11043,99 

a1) Impozit pe venit, profit 

si câstiguri din capital, din 

care 

3683 321,88 2597,77 

Impozit pe venit din 

transfer proprietaţi 

imobiliare 

309 53,20 185,42 

Cote defalcate din 

impozitul pe venit 

3374 268,68 2412,35 

a2) Impozite şi taxe pe 

proprietate 

2821,30 347,07 2182,87 

a3) Impozite şi taxe pe 

bunuri si servicii 

6500,10 1232,04 6227,83 

a4) Alte impozite şi taxe 

fiscale 

87 14,97 35,52 

b) Venituri nefiscale 909,30 1008,57 1485,22 

b1) Venituri din 

proprietate 

432,50 70,90 480,33 

b2) Vanzâri de bunuri şi 

servicii 

476,80 937,67 754,89 

Subvenţii   250 

Subventii de la alte nivele    
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ale administraţiei publice 

B) Secţiunea de 

dezvoltare 

6740,15 1175,42 6404,55 

Venituri proprii 4458,83 1862,29 4458,83 

Venituri curente 1767.32 -686.87 1065 

I.Venituri fiscale    

II. Venituri nefiscale din 

care 

1767,32 -686.87 1065 

Vânzări de bunuri şi 

servicii 

1767.32 -686.87 1065 

III. Venituri din capital 4458.83 1862.29 4458.83 

IV. Subventii din care 514 - 880.72 

Subvenţii de la alte nivele 

ale administraţiei publice 

84.40 - 311.90 

V.Sume primite de la 

UE/alti donatori in contul 

platilor efectuate si 

prefinantari  

429.60 - 568.82 

II. CHELTUIELI – pe capitole bugetare la sfarsitul trimestrului IV 2018s-au realizat astfel:                                                                                                                                  

Nr. 

crt 

Denumire Credite anuale  Credite trim IV Plati pana la 

31.12.2018 

 Cheltuieli totale, 

din care: 

28001.45 4099.95 19821.51 

 a) secţiunea de 

functionare 

14000.70 2924.53 12311.73 

1 Cheltuieli salariale 4059.80 917.28 3882.29 

2 Cheltuieli materiale 8998.10 1872.05 7578.41 

3 Dobânzi    

4 Subvenţii    

5 Transferuri între    
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unităţi ale 

administraţiei 

publice 

6 Asistenta sociala 656.10 125.20 629.70 

7 Alte cheltuieli 286.70 10 221.33 

8 Rambursari credite    

9 Fond de rezervă    

10 Plăţi efectuate în anii 

precedenţi şi 

recuperate în anul 

curent 

   

 b) secţiunea de 

dezvoltare 

14000.75 1175.42 7509.78 

1 Transferuri între 

unităţi ale 

administraţiei 

publice 

     Venituri proprii 

      

 

 

   

2 Alte transferuri     

3 Proiecte cu finantare 

din fonduri externe 

nerambursabile 

5630.60 - 266.08 

4 Cheltuieli de capital 8370.15 1175.42 7243.70 

Bugetul local este principala sursă de finanţare pentru toate activităţile si acţiunile. 

De la bugetul de stat în anul 2018 s-au primit pe lângă Sume defalcate din TVA  şi alte cheltuieli 

descentralizate (cheltuieli cu evaluarea personalului si elevilor si cheltuieli cu intreţinerea curentă 

la invatamant,drepturile asistentilor personali ai persoanelor cu handicap, cheltuieli serviciul 

evidenta populatiei), subvenții pentru ajutor de incalzire. 



108 

 

  

 Din bugetul local în anul 2018 s-au finanţat pe lângă cheltuielile de funcţionare ale Primăriei, 

instituţiilor si serviciilor subordonate (instituţii de învăţământ, cultură, asistenţă socială), multe 

cheltuieli de investiţii si reparaţii astfel :  

  

                                       Denumire obiectiv de investitie: 

Extindere cladire existenta P+1E 

Costruire monument erou Briciu Leontin 

Modernizare Primarie veche 

Sistem sonorizare sala de consiliu 

Sistem integrat pentru taxe, impozite si registru agricol la nivelul judetului Timis 

Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori similare 

Participare la capitalul social al societatii comerciale Mosniteana 

Program transfrontalier Rominia -Serbia 

Sistem de supraveghere video 

Program din Fondul European de Dezvoltare Infiintarea unei crese in comuna Mosnita 

Noua 

Program din Fondul European de Dezvoltare Construire cladire Afterschool regim de 

inaltime P+1E 

Modernizare curti institutii de invatamint 

Extindere si modernizare Scoala Urseni 

Extindere si modernizare gradinita Mosnita Veche 

Infiintare gradinita PP Mosnita Noua 

Extindere si modernizare gradinita Urseni 

Reabilitare Scoala si gradinita Albina 

Extindere cladire existenta Scoala Mosnita Noua 

Program din Fondul European de Dezvoltare Modernizare si dotare camine culturale in 

localitatile Mosnita Veche, Urseni, Albina, Comuna  Mosnita Noua 

Construire capele in comuna Mosnita Noua 

Amenajare cimitire pe raza comunei Mosnita Noua 
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Amenajare parcare sala de sport 

Sistematizare cimitir Mosnita N Mosnita Veche 

Achizitie masina curatenie sala de sport 

Achizitie si montare catarge si steaguri 

Program din Fondul European de Dezvoltare Extindere canalizare menajera in loc Urseni 

com Mosnita Noua 

Extindere retea alim apa in loc Mosnita Veche 

Extindere retea apa Rudicica 

Retea alimentare cu energie electrica PUZ Urseni -tineret 

Retea iluminat public PUZ Urseni -tineret 

Construire si reabilitare parcuri Mosnita Noua, Mosnita Veche Urseni si Albina 

Retea alimentare cu apa str Cerbului 

Retea alimentare cu apa str Scorusului 

Reabilitare dispensar Mosnita Noua 

Retea de iluminat public PUZ Mosnita N-Est 

Extindere retea apa Mosnita N-iesire spre Albina 

Extindere retea apa in asociere str Scorusului Agrisului, Caisului (800ml) 

Extindere retea alimentare cu apa in com Mosnita Noua 

Extindere canalizare in loc Albina, Com Mosnita Noua 

Modernizare dispensar 

Infiintare centru de colectare 

Modernizare centru logistic 

Sistematizarea comunei 

Retea alimentare cu apa str Bolero 

Extindere retea alimentare cu apa si canalizare str Doamnei 

Extindere retea apa PUZ Urseni Tineret 

Amenajare adapost public ptr animale abandonate 

Extindere iluminat public pe raza Comunei Mosnita Noua 

Intocmire Plan Urbanistic General al Comunei Mosnita Noua 

Intocmire PUZ pe raza comunei Mosnita Noua 
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Proiect Reg.de Dezv.a infrastructurii de apa si apa uzata 2014-2020 (POIM) 

Achizitionare scule si utilaje ptr gradina 

Achizitionare tractor 

Program din Fondul European de Dezvoltare Modernizare infrastructura rutiera in com 

Mosnita Noua 

Executat canale si rigole 

Modernizare infrastructura rutiera si indicatoare in comuna Mosnita Noua 

Reabilitare trotuare pe raza com Mosnita Noua 

Reabilitare infrastructura rutiera 

Sistematizare str Berlin si str Boilor 

Achizitionare de utilaje de specialitate 

Modernizare strazi in comuna Mosnita Noua 

 

 S-au efectuat lucrări de reparare si asfaltare la mai multe străzi si trotuare.  

 La instituţiile scolare s-au efectuat lucrări de igienizari si reparaţii curente 

 Din bugetul local s-au alocat sume pentru organizarea unor manifestări culturale pentru 

diverse parteneriate cu asociaţii si fundaţii pe linie culturală, sportivă pentru realizarea in comun a 

unor acţiuni in aceste domenii. 

       Având în vedere că toate activitățile au fost realizate în proporție de 100%, cu respectarea 

termenelor legale, se poate concluziona că obiectivele atribuite compartimentului financiar – 

contabil pentru anul 2018 au fost integral îndeplinite. 

 

Compartiment financiar contbil -  Impuneri 

 

 Activitatea biroului de imuneri, format din inspector Otilia Loredana Rus și inspector 

Diana Csazar, s-a desfășurat conform atribuțiilor din fișele postului și s-a concretizat în 

constatarea, stabilirea, impunerea, respectând reglementările legale prevăzute în Legea nr. 

227/2015, Legea 207/2015 și a H.G. nr. 1/2016. 

 În decursul anului 2018, ca urmare a solicitărilor contribuabilor personae fizice și 

juridice, s-au eliberat: 

   ●3776 certificate de atestare fiscal 
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 s-au transmis  

   ● 212 adrese cu bunurile imozabile deținute de diverși contribuabili, 

   ● 625 comunicări către alte primării, 

- 236 confirări de primire- preluări în debit 

s-au emis 

- 12 decizii de restituire sume platite în avans 

- 155 decizii de impunere 

- 323 diverse adrese către alte instituții, 

s-au luat în evidență 

- 772 clădiri, 

- 1255 terenuri, 

- 1497 mijloace de transport, 

 s-au efectuat următoarele transfere 

- 508 clădiri, 

- 1737 terenuri, 

- 326 mijloace de transport 

s- au efectuat următoarele rectificări: 

- 844 clădiri 

- 1604 terenuri 

- 4 mijloace de transport 

s-au efectuat următoarele corectări în declarații: 

- 2486 clădiri 

- 4679 terenuri 

- 439 mijloace de transport 

s-au eliberat următoarele: 

- 533 procese verbale impuneri auto 

- 545 procese verbale impuneri clădiri 

- 985 procese verbale impuneri teren 

- 813 procese verbale de radieri 

 S-au emis lunar balanța de încasări debite și restanțe, precum și borderouri de debite și scăderi. 
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                                                ÎNCASĂRI IMPOZITE ȘI TAXE 

   

În decursul anului 2018 activiatea biroului de încsări impozite și taxe s-a desfășurat 

conform fișei postului. 

 s-a încasat prin caserie 2.932.854,24 lei impozite și taxe de la contribuabili 

personae fizice și personae juridce; 

 s-a încasat prin bancă 913.171,95 lei impozite și taxe personae fizice și jurdice; 

 s-a încasat prin P.O.S.: 345.872.95 lei impozite și taxe personae fizice și juidice; 

 s-au emis un număr de 10.543 chitanțe; 

 s-au descărcat din extrasele de cont un număr de 71 borderouri încasare prin 

global pay; 

 s-au emis un număr de 1282 înștiințări de plată; 
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BIROUL DE URMĂRIRE ȘI EXECUTARE DEBITE  

PERSOANE FIZICE ȘI JURIDICE 

 

 

 

 S-au întocmit somații și titluri executorii și s-a asigurat comunicarea acestora 

contribuabililor, prin metodele prevăzute de legislația în vigoare, în vederea recuperării 

debitelor restante, în conformitate cu prevederile legale în materie. 

 În același scop, s-au transmis diferitelor instituții (Serviciul de Evidență a Persoanei, 

Oficiul Registrului Comerțului, Inspectoratul Teritorial de Muncă, Casa Județeană de 

Pensii, etc.), cereri de informații în ceea ce privește datele de identificare actualizate ale 

contribuabililor, identificarea veniturilor și a locurilor de muncă a acestora. 

 Au fost verificați, pe baza situației primită de la Serviciul Public Comunitar Local de 

Evidență a Persoanelor, contribuabilii care figurau în baza de date a instituției cu amenzi 

restante, iar în urma acestei verificări au fost clasate amenzile persoanelor decedate. 

 În situația în care s-a constatat că anumiți contribuabili și-au mutat domiciliul pe raza 

administrativ-teritorială a altor localități, s-au întocmit dosarele de executare și s-au 

transferat către organele competente. 

 Au fost introduse în baza de date un număr de 2.132 procese-verbale de contravenție, 

sentințe civile primite de la organele emitente și dosare de executare de la unități 

administrativ-teritoriale conform domiciliului/sediului debitorilor. 

 A fost înregistrată, dată în debit și urmărită respectarea eșalonării acordată de instanțele 

judecătorești pentru taxele judiciare de timbru și dacă a fost cazul, a fost aplicată 

procedura de executare silită. 

 S-a continuat procedura executării silite pentru dosarele care nu au fost închise până la 

31.12.2017, iar în anul 2018 am demarat procedura de executare silită prin emiterea și 

comunicarea de somații și titluri executorii contribuabililor care figurau în evidențele 

fiscale cu debite restante. Au fost emise un număr total de 327 somații și titluri executorii, 

din care 289 pentru contribuabili persoane fizice și un număr de 38 pentru contribuabili 

persoane juridice. Acestea s-au comunicat contribuabililor cu scrisoare recomandată, 
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procedura de comunicare fiind finalizată și prin publicitate (afișare la avizier și pagina de 

internet a instituției). Valoarea înscrisă în aceste titluri executorii este de 1.857.273 lei. 

Ca urmare a aplicării acestor măsuri de executare silită, la bugetul local s-a încasat suma 

de 151.532,41 lei, sumă ce cuprinde debite restante. 

 Pe baza informațiilor culese, acolo unde s-a constatat că în urma comunicării somației, 

contribuabilii nu au efectuat plata debitelor restante, s-au întocmit dosarele de executare 

în vederea recuperării debitelor restante prin poprirea terților popriți. 

 Au fost efectuate 37 adrese de înființare a popririi pentru contribuabili persoane fizice, în 

sumă totală de 65.642,88 lei și s-au întocmit 19 adrese de ridicare a popririi. 

 S-au redactat un număr de 197 procese verbale de afișare a publicațiilor de vânzare la 

licitație publică în cadrul procedurilor de executare silită. 

 S-au întocmit referate de scădere a creanțelor pentru contribuabilii persoane juridice aflate 

în procedura insolvenței, radiate de la Registrul Comerțului. 

 A fost asigurată o permanentă colaborare cu compartimentul juridic al instituției în ceea 

ce privește soluționarea contestațiilor formulate de către contribuabili împotriva actelor 

administrativ-fiscale de stabilire a impozitelor și taxelor locale, prin redactarea de decizii 

de soluționare a contestațiilor pe cale administrativă, precum și prin redactarea de 

întâmpinări în situația atacării la instanța judecătorească a deciziilor emise în procedura 

de soluționare a contestațiilor și a actelor administrativ-fiscale pe calea contestației la 

executare. 

 A fost încasată suma de 404.623,55 lei, reprezentând impozite și taxe locale datorate de 

persoane juridice, în urma înscrierii la masa credală pentru societăți intrate în procedura 

insolvenței. 

 Au fost efectuate verificări în evidențele fiscale ale unității în vederea identificării dublei 

impuneri la plata impozitelor și taxelor locale pentru aceleași imobile, sens în care au fost 

operate procese verbale de scoatere din evidența fiscală a acestora. 

 Au fost redactate și transmise răspunsuri scrise la instituțiile care solicită date din evidența 

fiscală, precum și la executorii bancari sau judecătorești, cu respectarea prevederilor 

legale. 

 Au fost furnizate informații Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor 

Moșnița Nouă, pentru completarea anexelor de deschidere a procedurii succesorale. 
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 Au fost eliberate Acorduri de funcționare, conform OUG nr. 99/2000 privind 

comercializarea produselor și serviciilor de piață și HCL nr. 64/2016. 

 S-a încasat suma de 331.366 lei pe perioada de concediu medical și de odihnă al agentului 

fiscal, d-na KUTASI CORNELIA, precum și în locul casierului unității, d-na 

BURUIANĂ ANA. 
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BIROU  POLIȚIA  LOCALĂ 

 

         Cu privire la situatia operativa existenta pe anul 2018, în perioada 01.01.2018 – 

31.12.2018 pe raza comune Mosnita Nouă, precum și alte aspecte sesizate din punct de vedere al 

ordinii si linistii publice. 

 Respectarea ordinii si liniștii publice, apărarea drepturilor si libertaților fundamentale ale 

cetatenilor, sunt asigurate de catre institutii specializate ale statului, respectiv: Jandarmeria, 

Politia Nationala, Politia Locala etc. 

             In prezent, la Politia Locala Mosnita Noua, isi desfasoara activitatea un numar de 7 

politisti locali, din care unul raspund de Disciplina in Constructii si unul de Protectia Mediului. 

Activitațile Politiei Locale sunt axate pe asigurarea unui climat de siguranta si securitate publica, 

prevenirea si combaterea infractionalitatii si cercetarea criminalitatii pe raza de competenta. 

          Asigurarea climatului de ordine si siguranta publica a fost si este realizat prin activitatile 

desfasurate de catre lucratorii Politiei Locale cu sprijinul autoritatilor locale si al cetatenilor, in 

special lucratorii din cadrul Postului de Politie Mosnita Noua. 

        Politistii din cadrul Biroului Politiei Locale au in principal urmatoarele atributii: 

- desfasoara activitati de cunoastere a populatiei, pentru buna colaborare cu cetatenii, 

pentru descoperirea autorilor de infractiuni si a celor predispusi la comiterea de fapte 

antisociale; 

- solutioneaza reclamatiile scrise sau telefonice ale cetatenilor; 

- desfasoara activitati preventive in scopul asigurarii climatului de siguranta publica; 

- informeaza autoritatile publice locale despre factori favorizatori ai criminalitatii, 

solicitand sprijinul pentru eliminarea acestora; 

- informeaza autoritatile publice locale despre problemele ce apar pe raza comunei Mosnita 

Noua, cum ar fi: imbunatatirea iluminatulu public, semnalizarea rutiera, starea drumurilor 

etc; 

- participa la asigurarea ordinii publice si desfasurarea in conditii corespunzatoare a 

activitatilor din piete, cu ocazia sarbatorilor campenesti, hramuri bisericesti, activitati 

sportive si alte activitati ce implica prezenta unui public numeros; 
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- acorda sprijin persoanelor fizice sau juridice in organizarea pazei obiectivelor, bunurilor, 

valorilor precum si pentru organizarea si functionarea pazei pe teritoriul comunei, 

controland modul de executare a acestor activitati; 

- iau masuri pentru identificarea si prinderea persoanelor urmarite in temeiul legii, precum 

si depistarea bunurilor date in urmarire sau care fac obiectul dosarelor aflate in evidenta 

Politiei Nationale; 

- iau masuri pentru prevenirea aruncarii sau depozitarii deseurilor de orice fel, materiale de 

constructie pe domeniul public; 

- sprijina Serviciul de Evidenta a Populatiei, Asistenta Sociala, conform legislatiei specifice 

in vigoare; 

- desfasoara activitati de educatie civica si combaterea infractionalitatii in colaborare cu 

reprezentantii autoritatilor locale, unitatilor de invatamant, cultura, S.V.S.U, etc  

- sprijina S.V.S.U la actiunile si interventile acestora si asigura perimetrul zonei cu 

probleme; 

- participa impreuna cu reprezentantii altor institutii, la luarea masaurilor ce se impun in 

caz de situatii de urgenta; 

- asigura interventia la solicitarile cetatenilor prin apelul telefonic la nr 0372 797 700; 

- executa patrulari pe timp de zi cat si pe timp de noapte; 

 

       Pe langa aceste atributii, lucratorii Politiei Locale desfasoara si activitati de secretariat, in 

sensul ca inregistreaza, tin evidenta, planifica si analizeaza, in mod scriptic aspecte de interes de 

pe raza de competenta. 

       Pentru o mai buna vizionare a evolutiei faptelor antisociale pe raza comunei Mosnita Noua, 

va prezentam o statistica in perioada 01.01.2018 – 31.12.2018: 

           

COMPARTIMENTUL DE ORDINE PUBLICA 

 

       Pe parcursul perioadei mentionate mai sus, s-au aplicat un nr. de 139 sanctiuni 

contraventionale in valoare de 53.500 ron, aplicate la: 

- HCL 61/2008 Art. 2, al 1, lit e, f, j, l, m, o 

- HCL 61/2008 Art.9, al 1, lit g 
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- HCL 11/2013 Art 3 .1, al 23 

- HCL 11/2013 Art 4.1, al 4 

- HCL 11/2013 Art 5.1, al 15 

- HCL 11/2013 Art 7.1, al 21 

- HCL 11/2013 Art 12.1, al 2 si 17 

- HCL 11/2013 Art 13.1, al 6 

- HCL 11/2013 Art 16.5, al 2 

- HCL 61/2008 comp.2010 Art 11 

- HCL 137/2015 

- HCL 347/2017 

- Legea 61/1991 Art 2, pt 1, pt 17 si 31 

      S-au aplicat un numar de 361 somatii pentru intrarea in legalitate conform hotararilor date de 

consiliul local. 

      S-au identificat proprietarii a 1872 de terenuri si au fost somati sa le igienizeze si sa le 

ingrijeasca 

      Au fost efectuate patrulari zilnice pe timp de zi cat si pe timp de noapte, din care unele in 

colaborare cu Politia Nationala. 

       S-a intervenit pe cele doua schimburi, la 492 de apeluri telefonice venite de la cetatenii 

comunei, la nr de tel 0372797700. 

       S-au verificat si solutionat 53 de reclamatii scrise depuse la Primaria Mosnita Noua. 

       Am comunicat 1231 de citatii venite de la Tribunal, Judecatorie, Parchet, B.E.J. 

       Am afisat un numar de 41 procese verbal de la alte institutii. 

       Au fost impartite un nr de 30 de somatii celor ce au amenzi neplatite, venite din partea 

Primariei Mosnita Noua. 

       Au fost impartite un nr de 32 de informari, celor care detin atelaje(carute) pentru aducerea la 

cunostinta a modificarilor facute in HCL. 

       In timpul patrularii pe timp de zi si noapte au fost un nr de 834 de sesizari din oficiu si de la 

cetateni. 

       S-au mai primit si un nr. de 45 apeluri/sesizari de la dispecerat 

       Pe raza comunei Mosnita Noua, pe cele doua schimburi, au fost legitimate un nr de 599 de 

persoane, avand domiciliu in comuna si in alte judete. 
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      S-au intocmit un nr de 30 de adrese in baza Art 39 din OG2/2001 si al. 141, aln. 

7/OUG92/2003 privind Codul de procedura fiscala. 

       Am efectuat 60 de controale la firmele de pe raza comunei si am somat 50 dintre ei pentru 

intrare in legalitate. 

      Am inmanat 50 de comunicari primite de la Postul de Politie, venite de la Serviciul De 

Evidenta a Populatiei Mosnita Noua. 

      S-a sprijinit de 12 ori Compartimentul Asistenta Sociala in diferite anchete.  

     In timpul patrularilor de noapte au fost efectuate un numar de 23 de controale la personalul de 

paza la diferitele societati ce isi desfasoara activitatea pe raza comunei. 

     S-au retinut un numar de 7 persoane pentru furt si au fost recuperate si bunurile, acestia fiind 

predati Postului de Politie Mosnita Noua. 

     S-a acordat sprijin factorilor postali in localitatile Urseni si Albina, Mosnita Veche cu ocazia 

inmanarii pensilor si corespondentei. 

    S-au supravegheat zonele adiacente scolilor de pe raza de competenta in vederea prevenirii de 

accidente rutiere, cat si asigurarea unui climat de siguranta in randul scolarilor. 

     Am asigurat buna desfasurare in preajma caravanei medicale din localitatea Urseni 

      S-a intervenit de 129 ori in sprijinul Politiei Nationale in urma apelurilor de urgenta 112. 

      S-a intervenit de 11 ori pe DJ592 la actiuni pe linie rutiera, asigurarea si dirijarea traficului, 

din care 5 fiind accidente rutiere. 

      S-a intervenit de 11 ori pe DJ 595D la actiuni pe linie rutiera, asigurarea si dirijarea traficului, 

din care de 3 ori la accidente rutiere. 

      S-a intervenit de 6 ori pe DC98 pentru asigurarea si dirijarea traficului, din care de 3 ori la 

accident rutier. 

      S-a intervenit 4 ori pe DC149(drumul boilor, Berlin) pentru asigurarea si dirijarea traficului, 

din care 2 la accidente rutiere. 

      Am sprijinit S.V.S.U la 18 interventii pentru a asigura perimetrul incendiului. 

      Am participat la 23 de meciuri de fodbal pentru buna desfasurare a acestora si de 20 ori la 

evenimentele desfasurate la sala de sport din Mosnita Noua. 

      S-au sprijinit de doua ori controlorii R.A.T.T pentru a verifica persoanele care umbla cu 

mijloacele de transport in comun fara bilet/abonament, iar in doua cazuri am intervenit la 

solicitarea soferilor de la R.A.T.T pentru aplanarea unor conflicte in mijloacele de transport. 
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      Am insotit 2 persoane la psihiatrie la solicitarea celor de la Serviciul de Ambulanta 

Timisoara. 

Am asigurat perimetrul si ordinea si linistea publica pe timpul desfasurarii evenimentelor: 

                           LUNCA TIMISULUI CX CUP 

                           TARGUL DE PASTI 

                           ZILELE COMUNEI 

                           SPECTACOLE COLINZI (Mosnita V., Urseni, Albina) 

        Am asigurat buna desfasurare a evenimentului HRAMUL BISERICII in localitatile Mosnita 

Veche, Mosnita Noua, Urseni, Albina. 

         S-a asigurat ordinea, linistea publica si dirijatul traficului rutier cu ocazia slujbei de Inviere 

la bisericile din comuna. 

         Am asigurat ordinea si linistea publica la cimitirele din Mosnita Veche si Mosnita Noua cu 

ocazia evenimentului “ Ziua Mortilor”. 

         S-a patrulat pe DJ592 si pe strazile din apropierea restaurantului VALERY in zilele cand au 

fost evenimente mai mari de 600 persoane pentru a nu se bloca cu masinile DJ592, strazile si 

intrarile in curti. 

         S-a supravegheat joia si duminica zona de langa parcul central din Mosnita Noua unde se 

aduna comercianti. 

          Am asigurat si sprijinit actiunea celor de la RETIM pentru a incheia contracte de 

salubrizare cu cei din cartierul de romi. 

           Am organizat actiuni care au vizat depozitarea deseurilor din constructii si am somat 30 de 

persoane si firme de constructii pentru intrarea in legalitate. 

           Am sprijinit de doua ori pe cei de la C.J.T la actiuni in vederea depistarii celor care nu 

respecta tonajul. 

           Am sprijinit pentru a se desfasura in conditii de siguranta evenimentul “LET’S DO IT, 

ROMANIA”. 

           Am sprijinit si ajutat reprezentantul primariei in completarea tabelelor venite de la 

Consiliul Judetean, pentru largirea la 4 benzi a DJ592. 

           In perioada 16-17 .04.2018, impreuna cu lucratorii Postului de Politie Mosnita Noua am 

participat la “SCOALA ALTFEL’’unde au fost explicate reguli de circulatie si de traversare a 
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trecerilor de pietoni, prezentarea echipamentului si a mijloacelor de aparare din dotare si nu in 

ultimul rand a autospecialelor. 

           Am asigurat masurile de ordine cu ocazia CENTENARIULUI si descoperirea troitei 

MARTIR EROU BRICIU LEONTIN 

           S-au depus coroanae la monumentele din fiecare localitate cu ocazia zilei de 1 Decembrie. 

           Am sprijinit cetatenii si utilajele de dezapezire in problemele aparute din cauza codului 

galben de ninsori din perioada 14-16.12.2018. 

           Împreuna cu lucratorii Postului de Politie Mosnita Noua am organizat si participat la 

actiuni pe diferite linii de munca, concretizate de catre coordonatorul acestora d-nul ASP Ciocoiu 

Marius. 
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POLIȚIA NAȚIONALĂ 

 

Informare 

 

Cu privire la situația operativă existentă pe raza comunei Moșnița Nouă precum și alte 

aspecte sesizate din punct de vedere al ordinii și liniștii publice 

 

Respectarea ordinii și liniștii publice, apărarea drepturilor și libertăților fundamentale ale 

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

poliția națională, poliția locală etc. 

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 sprrijin real în 

combaterea și prevenirea fenomenului infracțional. 

Polițiștii de la posturiile de poliție comunale au în principal următoarele atribuții: 

a) Soluționează dosare penale cu autori cunoscuți, precum și cele cu autori neidentificați, 

potivit competenței; 

b) Desfășoaraă activități preventive proactive sau retroactive, în scopul asigurării climatului 

de siguranță publică; 

c) Desfășoară activități de cunoaștere a populației pentru descoperirea autorilor de 

infracțiuni și a celor predispuuse la comiterea de fapte antisociale; 

d) Informează autoritățile publice locale despre factorii favorizanți ai criminalității, 

solicitând sprijinul pentru eliminarea acestora (îmbunătățirea iluminatului public, 

organizarea pazei publice, semnalizarea rutieră, etc.); 

e) Participă la asigurarea ordinii publice și desfășurarea în condiții corespunzătoare a 

activităților în piețe, târguri, oboare, cu ocazia serbărilor câmpenești ori alte manifestări 

ce implică prezența unui public numeros; 
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f) Iau măsuri pentru identificarea și prinderea persoanelor urmărite în temeiul legii, precum 

și pentru descoperirea bunurilor date în urmărire sau care fac obiectul dosarelor aflate în 

evidență proprie; 

g) Acordă sprijin de specialitate și indrumă persoanle fizice și juridice în organizarea  pazei 

obiectivelor, bunurilor, valorilor, precum și pentru organizarea și funcționarea pazei pe 

teritoriul comunei,controlând modul de executare a acestor activități; 

h) Urmăresc respectarea legislației în domeniul silvic și transportul de material lemnos, 

protecției mediului înconjurător, vânatului și pescuitului, potrivit competenței; 

i) Supraveghează, îndrumă și controlează în condițiile legii, participanții la traficul rutier pe 

drumurile județene și comunale situate în zona de competență și acordă sprijin 

autorităților locale pentru buna desfășurare a traficului rutier, efectuează cercetarea 

accidentelor rutiere ușoare soldate numai cu pagube materiale; 

j) Desfășoară activități pe linia evidenței populației, conform legislației specific în vigoare; 

k) În colaborare cu reprezentanții autorităților locale, unităților de învățământ, cultură, etc. 

desfășoară activități de educație antiinfracțională a populației; 

l) Participă, împreună cu reprezentanții altor instituții, la luarea măsurilor cese impugn în 

caz de situații de urgentă; 

m) Execute mandatele de aducere; 

n) Asigură intervenția la solicitările cetătenilor prin Apelul Unic de Urgență 112; 

o) Execute patrulări pe timp de zi și de noapte  

Pe lângă aceste atribuții, lucrătorii posturilor de poliție desfășoară și activități de 

secretariat, în sensul că înregistrează, tin evidența, planifică și analizează, în mod scriptic 

aspectele de interes polițienesc de pe raza de competență. 

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 2018: 

A) Pe linia faptelor de natură contravențională: 

-în 2018, până în prezent, au fost applicate nu nr. de 315 sancțiuni 

Contravenționale, în valoare de 103,215 lei; 
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De precizat la acest capitol este faptul că un număr de 48 de sancțiuni au fost applicate la 

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

de 6 sancțiuni au fost apliicate la alte acte normative. 

B) pe linia faptelor de natură penală: 

-la nivelul postului de poliție existau în lucru în anul 2018 nu nr. de 162 dosare 

penale cu autori necunoscuți, în 12 luni au intrat un nr. de 26 dosare din care 

au fost soluționate nu nr. de 34 dosare, rămânând în lucru un nr. de 152 dosare 

penale cu autori necunoscuți 

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

cercetate infracțiuni contra patrimoniului, respective, infracțiuni de furt. 

                  -la nivelul postului de poliție existau în lucru în anul 2018 un nr. de 39 dosare penale 

cu autori cunoscuți, în 12 luni au intrat un nr. de 35 dosare din care au fost soluționate un nr. de 

22 dosare, rămânând în lucru un nr. de 55 dosare penale cu autori cunoscuți; 

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

infacțiuni din Codul Penal și OUG 195/2022 Rep. un nr. de 18 persoane au fost înaintate cu 

propunere de trimitere în judecată. Față de 7 persoane s-a luat măsura reținerii și prezentării 

Parchetului de pe Lângă Judecătoria Timișoara cu propunere de arestare preventive. 

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

Polițiștii din cadrul postului de poliție au fost slicitați la un nr. de 158 intervenții de 

urgență în urma aplelurilor făcute de cetățeni, după cum urmează: 

- la un nr. de 53 au fost constatate infarcțiuni; 

- la un nr. de 45 s-a intervenit la scandaluri în familie; 

- la un nr. de 17 s-a intervenit la scandaluri în public; 

- la un nr. de 14 s-au constatat infracțiuni flagrante; 

- la un nr. de 12 s-a procedat la internarea involuntară a unor blonavi pshici; 

- la un nr. de 17 intervenții a fost necesară fluidizarea traficului rutier ca urmare a unor 

accidente de circulație; 

D) pe linia activităților de prevenire: 

-au fost eliberate un nr. de 60 patrulări pe zi și 143 patrulări pe noapte; 

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

autovehiculelor pe drumurile publice; 
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- au fost efectuate un nr. de 30 acțiuni, pe diverse linii (ordine publică, deținători 

de arme, deținători de câini periculoși, baruri, jocuri de noroc, evidența populației); 

- 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 etc.). 

Totodată, la nivelul Postului de Poliție Moșnița Nouă nu au fost obținute date, din care 

rezultă faptul că, la unitățile școlare din comună există mai mulți elevi-minori problem 

(absentism școlar, comportament deviant, delicvență juvenilă), atât sub 14 ani cât și peste 14 ani 

precum și existența unor stări conflictuale atât intrafamiliale cât și interfamiliale. 

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

antisociale de pe raza Comunei Moșnița Nouă sunt la un nivel ridicat, atât ca fenomenul 

contravențional cât și fenomen infacțional, 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 infracționalități stradale; 

- eficientizarea și dinamizarea activităților polițienești în vederea cunoașterii și combaterii 

cauzelor ca fapte antisociale; 

- intensitatea activităților de patrulare împreună cu Poliția Locală în principalele locuri, 

puncte și zone cu potential ridicat de comitere a infracțiunilor; 

- 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. 

Se vor lua măsuri de punere în aplicare și respectare a prevederilor Legii 333/2003 (în 

special art. 18), privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor. 
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Autoritățile publice locale vor fi informate cu privier la factorii favorizanți ai criminalității, 

solicitând sprijin pentru eliminarea acesora; 

Închei în speranța unei bune colaborări, urmând ca serviciile instituțiilor noastre să reflecte 

așteptările juste ale cetățenilor, acelea de asigurare a unui climat de ordine și siguranță publică. 
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MEDIU 

Problema protejarii mediului inconjurator este o preocupare constanta a omenirii, fiind o 

responsabilitate nu numai individuala, dar mai ales colectiva, angrenand angajarea, colaborarea si 

sprijinul intre institutii. 

In cursul anului, s-au efectuat o serie de lucrari pentru intretinerea mediului, lucrari care 

au constat in administrarea si intretinerea spatiilor verzi apartinand domeniului public si privat, 

iar activitatile permanente s-au axat pe efectuarea lucrarilor de mentinere a zonelor verzi din 

spatiile publice (parcuri,  scuaruri, institutii de invatamant si educatie, etc.) din comuna , de 

asemenea infiintarea de noi segmente de spatii verzi prin  plantare arbori si arbusti; identificarea 

și contractarea unei societăți care urmează să întocmească Registrul Spaților Verzi. 

In scopul asigurarii curateniei permanente a mediului si pentru satisfacerea cerintelor 

cetatenilor si a institutiilor publice Autoritatea Locala desfasoara o gama variata de servicii de 

salubrizare: 

- colectarea si transportul deseurilor vegetale, solide si menajere de pe raza comunei ;  

- salubrizarea si igienizarea unor spatii si terenuri apartinand domeniului public si privat ale 

comunei ; 

- salubrizarea statiilor mijloacelor de transport in comun;  

- colectarea si transportul deseurilor si materialelor reciclabile colectate selectiv 

-identificare și întocmit referat pentru curățenia de primăvară, tocat și adunat vegetația 

-distribuit compostoare vegetale cetățenilor comunei 

-raportări A.D.I.D. și Ministerul Mediului și Pădurilor 

-schimb de experiență cu departamentul de mediu al Comunei GIROC 

-acținui commune cu Poliția Locală Moșnița Nouă pentru depistarea proprietarilor de case în 

construcție care aruncă deșeuri rezultate din construcții; deșeuri de diferite feluri pe domeniul 

public 

-Întocmire și evidență, situație terenuri neîngrijite în vederea somării proporietarilor de  

teren, în număr de 2200, întocmire de tabele și evidența avizelor recomandate (A R) la proprietari 

de ternuri la care nu sa primit confirmarea de primire; 

-organizare și sprijin acordat ROREC pentru acțiunea de colectare a deșeurilor electrice de pe 

raza U.A.T Moșnița Nouă. 
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-completat și predate Macheta: Implementarea sistemului de colectare a deșeurilor menajere și 

similar la nivel U.A.T.; 

-Raportare în cadrul aplicației informatice online SIM-PA F2 care solicit Inventarul emisilor de 

poluanți în atmosfera 2017. 

S-au desfasurat campanii de informare si constientizare a populatiei cu privire la 

colectarea separata a deseurilor selective, deseurilor de echipamente electrice si electrocasnice si 

pentru colectarea deseurilor provenite din surse de lumina (tuburi fluorescente, becuri economice 

si led-uri) unde au fost distribuite flyere, afise si plinte.  
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Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor și starea civilă 

 

Evidența persoanelor 

- S-au eliberat un număr : 

- 1455 cărți de identitate 

- 34 cărți de identitate provizorii 

- 123 reședințe 

TOTAL 1612 

Furinizări de date au fost -E 401 - 9 cereri 

- Remat 10 cereri 

- persoane fizice -25 cereri 

- persoane juridice – 20 cereri 

Comunicări nașteri, operate în B.D. -213 bucăți 

Comunicări căsătorii, operate în B.D. – 89 bucăți 

Comunicări decese, operate în B.D.  – 54 bucăți 

Comunicări divorț, operate în B.D. – 13 bucăți 

Populația Comunei Moșnița Nouă  la sfârșitul anului -10143 de locuitori. 

STAREA CIVILĂ 

Au fost înregistrate un număr de – 16 acte transcrise de NAȘTERE 

                                                    -  115 acte de CĂSĂTORIE 

                                                    -   47 acte de DECES 

                                                    -   2 DIVORȚURI pe cale administrativă 

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

- 82 certificate de naștere  

- 136 certificate de căsătorie 

- 54 certificate de deces 

Rectificări acte 4 dosare 

Schimbare nume pe cale administrativă, au fost 2 dosare; 

Mențiuni comunicate- 297 

Mențiuni primite, operate și trimise la exemplarul II- 53; 

Extrase pentru uzul organelor de stat, au fost comunicate 50. 
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COMPARTIMENTUL RESURSE UMANE 

RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2018 

 

 

 

 

I. COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI 

În componenţa serviciului există 1 funcție publică de referent principal 

 

II. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI 

 Conform legislaţiei în vigoare, obiectul principal de activitate al compartimentului constă în 

gestiunea curentă a resurselor umane: funcţii publice şi personal contractual, în monitorizarea 

sănătății și secutității în muncă, elaboreaza in colaborare cu secretarul, regulamentul de 

organizare si functionare a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Moșnița Nouă, 

stabilirea salariilor în conformitate cu legilația în vigoare, asigură organizarea concursurilor, 

precum și a secretariatului comisiilor de concurs și de soluționare a contestațiilor, în vederea 

recrutării sau promovării personalului primăriei, întocmește planul anual de formare profesională 

a personalului și se ocupă de organizarea acestuia. 

III. SINTEZA ACTIVITĂȚII PE ANUL 2018 

La începutul anului 2018 a fost reorganizată organigrama instituției.  

Au fost înființate 2 compartimente noi la nivelul instituției: biroul tehnic și compartimentul de 

protecția mediului, foarte necesare datorită dezvoltării comunei Moșnița Nouă.  

 În cursul anului 2018 au fost organizate un număr de 15 concursuri de recrutare. 

La toate aceste concursuri Compartimentul de Resurse Umane a asigurat:  

- informarea privind condiţiile de participare la concurs, preluarea dosarelor de înscriere;  

- organizarea şi desfăşurarea probelor de concurs;  

- supravegherea candidaţilor în timpul probelor scrise şi a probelor de interviu;  

- întocmirea documentaţiilor la finalizarea concursului; 

 - demersurile de încadrare şi integrarea în organizaţie pentru noii angajaţi. 

În urma acestora au fost angajați 9 noi funcționari publici și 4 funcții contractuale; 
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 Au fost gestionate, înregistrate, postate pe site declarațiile de avere și de interese ale 

funcționarilor publici și ale aleșilor locali; 

 Au fost pregătite si transmise toate declarațiile către Agenția Națională de Integritate 

 Au fost trimiși spre perfecționare 6  angajați ai Primăriei Comunei Moșnița Nouă, dintre 

care 5 polițiști locali și un angajat nou contractual; 

 Au fost actualizate fișe de post și întocmite alte noi pentru noii angajați; 

 Au fost întocmite dosare profesionale 

 În luna Ianuarie 2018, ca urmare a apariției OUG 79/2017 privind trecerea contribuțiilor, 

de la angajator la angajat,  au fost modificate toate salariile funcționarilor publici dar și a 

personalului contractual; 

 Au fost întocmite în acest sens 42 dispoziții de reîncadrare și 13 acte adiționale 

 De asemenea, având în vedere prevederile Legii 319/2006 și H.G. 355/2007 – privind 

supravegherea sănătății lucrătorilor - s-a efectuat controlul medical de medicina muncii, 

acest serviciu fiind prestat pentru toți angajații primăriei, inclusiv asistenții personali; 

 S-au stabilit posturile de lucru care necesită examene medicale suplimentare şi posturile 

de lucru care, la recomandarea medicului de medicina muncii, necesită testarea 

aptitudinilor şi/sau control psihologic periodic; 

 Au fost depuse lunar la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Timiș, documente 

necesare  în vederea recuperării indemnizațiilor din concediile medicale; 

 A fost eleborată documentația privind programarea concediilor de odihnă pentru salariații 

primăriei și se urmărește modul de efectuare sau reprogramarea acestora; 

 În luna Noiembrie și Decembrie 2018 au fost acordate premii de excelență salariaților 

care au avut merite deosebite pe parcursul anului 2018; 

 Ca urmare a modificărilor legislative de la sfârștul anului 2018, au fost reactualizate 

salariile funcționarilor publici și a personalului contractual. 

 Au fost întocmite un numar de 51 de dispoziții de reîncadrare și 17  acte adiționale. 

 Lunar au fost întocmite: statele de plată, pontajele aferente lunilor, centralizarea 

concediilor medicale și de odihnă, biletele de învoire, au fost eliberate la cerere adeverințe 

pentru peronalul angajat. 

 Au fost depuse declaraţii lunare privind obligaţiile instituţiei faţă de bugetul de stat, şomaj 

şi asigurări sociale; 
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 situaţii statistice: - lunar - privind ancheta asupra câştigurilor salariale, forţei de muncă   

- trimestrial privind ancheta locurilor de muncă vacante pe trimestru, care se transmit 

către Institutul Naţional de Statistică. 

 Compartimentul de Resurse Umane a asigurat şi legătura permanentă cu unităţile bancare 

cu care instituţia noastră are încheiate convenţii de plată a salariilor pe card. 

 In cursul anului 2018 a fost implementat un nou sistem de transmitere electronic a 

salariilor pe card, mai sigur si mai eficient 

 s-au întocmit formele de lichidare prevăzute de lege pentru un număr de 2 de persoane, în 

urma încetării raporturilor de muncă / serviciu, 

 au fost întocmite formalități de reluarea a activității pentru 4 persoane întoarse din 

concediul de creștere copil  

 nu au fost aplicate sancţiuni disciplinare pe periaoada anului 2018 

 OBIECTIVE MAJORE PENTRU ANUL 2019:  

Aplicarea prevederilor legale cu privire la:  

 Administrarea personalului;  

  Gestiunea personalului;  

  Formare şi perfecţionarea profesională;  

  Evaluarea performanţelor;  

 Securitatea şi sănătate;  

 Managementul asistenţei medicale. 
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COMPARTIMENTUL CULTURĂ-SPORT 

 

I. COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI 

În componenţa compartimentului există 1 post contractul de inspector specialitate 

II. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI 

Activitatea compartientului de cultură și sport se desfăşoară în domeniul organizării şi 

desfăşurării activităților cultural sportive, conform agendei culturale aprobate de 

Consiliul Local Moșnița Nouă pe anul 2018. 

 

III. SINTEZA ACTIVITĂȚII PE ANUL 2017 

 

 

Nr. Denumirea acțiunii Perioada 

desfășurării  

Locul desfășurării 

1. CUPA MOȘNIȚA la fotbal 

localitatea Moșnița Nouă 
Ianuarie- 

Decembrie 

Moșnița Noua 

2. CUPA MOȘNIȚA la fotbal 

localitatea Albina 
Ianuarie- 

Decembrie 

Albina 

3. CUPA MOȘNIȚA la fotbal 

localitatea Urseni 

Ianuarie- 

Decembrie 

Urseni 

4. Festivalul etniilor  

( balul moților ) 

 Ianuarie- 

Decembrie 

Moșnița Veche 

5. Participarea ansamblurilor         

la festivaluri de folclor 

naționale/internațioale 

  Ianuarie- 

Decembrie 

 

6.  8 Martie- De ziua Mamei – 

eveniment muzical și concurs 

gastronomic 

 Martie Moșnița Veche 

7. Concurs ciclism LUNCA 

TIMIȘULUI TROPHY 2018 

 Martie Urseni 

8. Târg de Paște  Aprilie Moșnița Nouă 
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9. Ruga satului Moșnița Veche   Mai Moșnița Veche 

10. Ziua Eroilor  Mai Moșnița Nouă 

11. Ziua Copilului  Iunie Moșnița Nouă 

12. Ziua Drapelului  Iunie Moșnița Nouă 

13. Întâlnirea moșnițenilor  Iunie Moșnița Nouă 

14. Ruga satului Moșnița Noua Iulie Moșnița Nouă 

15. Ruga satului Albina August Albina 

16. Ruga satului Urseni August Urseni 

17. ZIUA COMUNEI   Septembrie Moșnița Nouă; 

Moșnița Veche; 

Albina; 

Urseni. 

18. CUPA MOȘNIȚA NOUĂ la kick-

box, hand to hand fighting, ju-jitsu, 

hanbal, baschet, futsal. 

 

Octombrie Moșnița Nouă 

19. Ruga Catolica - Balul strugurilor Octombrie Urseni 

20. Magia Dansului Noiembrie Mosnita Noua 

21. Ziua Națională a României Decembrie Moșnița Nouă 

22. 

 

Festival de colinde Decembrie Moșnița 

Nouă, 

Moșnița Veche, 

Albina, 

Urseni 

23. Centenarul Marii Uniri Noiembrie Moșnița Nouă 

 

 



135 

 

 

 

COMPARTIMENT REGISTRU AGRCOL 

 

- Poziții înregistrate în registrul agricol -367 

- Reportarea datelor de pe un an pe celălat -3318 

- adeverințe eliberate din registrul agricol (cărți de identitate, suprafețe totale de teren, radieri 

auto și altele)-1257 

- adeverințe pentru diferite subvenții-242 

- adeverință pentru arendă-61 

- verificarea și înregistrarea,acolo unde este cazul, a adeverințelor eliberate de către serviciul de 

urbanism cu privire la nomenclator stradal-461 

- atestate de producător -51 

- carnete pentru vânzarea produselor agricole-109 

- întocmirea dosare de preemțiune-113 

- adeverințe preemțiune-107 

- s-au dat răspunsuri la toate solicițările venite pe plan local sau din partea altor instituții, firme 

sau persoane fizice. 
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SERVICIUL VOLUNTAR PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ  

 

Total intervenții 36, după cum urmează : 

- intervenții la incendiu de locuințe -4 

- intervenții la arderi de vegetație uscată-23 

- intervenții la inundații( curți,străzi)-4 

- intervenții la accidente rutiere(degajare și curățare carosabil)-3 

- intervenții la deblocare carosabil,DJ 592 (fenomene metro,pomi picați pe carosabil)-2 

- În perioada de vară(caniculă) S.V.S.U Moșnița Nouă a participat la acțiuni de distribuire apă 

poatbilă pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități care au domiciliul pe raza Comunei. 

- În perioada de treierat păioase am înterprins acțiuni cu caracter informativ la operatorii din 

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

de miriști, resturi vegetale și vegetație uscată. 

- La nivel de comună am efectuat acțiuni de depistare a posibilelor pericole și riscuri de 

inundație (monitorizare dig Râul Timiș). 

- Am efectuat două exerciții de cunoștere a echipamentului de intervenție și a autospecialei din 

dotare S.V.S.U., cât și ședințe de pregătire teoretică. 

- La Grădinița din Moșnița Nouă am efectuat exerciții de pregătire a educatorilor cât și a 

copiilor, referitor la modul de comportare în timpul și după cutremur. 

- La Școala Primară Moșnița Veche am efectuat un exercițiu de evacuare a elevilor în caz de 

incendiu și am ținut o lecție de prezentare și cunoaștere a stingătoarelor din dotare. Totodată 

am făcut și exerciții demonstrative cu diferite tipuri de stingătoare. 

- Am participat la acțiuni de prindera cailor nesupravegheați, care se deplasau liber pe raza 

comunei, cât și la tractarea atelajelor reținute de Poliția Locală. 

- Am asistat diferite evenimente culturale desfășurate pe raza comunei (înviere, ruga satului). 

- În data de 09.06.2018, S.V.S.U Moșnița Nouă participă la etapa județeană a concursurilor 

profesionale ale serviciilor voluntare și private pentru situații de urgență unde obține locul -II- 

- Am participat la depunere de coroane funerare cu ocazia comemorării Zilei Eroilor, 

Centenarului, cât și la dezvelirea monumentului închinat Eroului Briciu Leontin. 
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BIROUL DE REGISTRATURĂ 

 

- În anul 2018 s-au înregistrat 30705 de numere în registrul intrări-ieșiri ; 

- S-au preluat și înregistrat înștiințări, invitații, sesizări, solicitări, reclamații de la persoane 

fizice și juridice, autorități și instituții publice-depuse direct la biroul de Registratură, 

transmise pe mail, fax și corespndența transmisă prin poștă ; 

- S-au repartizat actele prin condica de corespondență în departamentul Primăriei Moșnița 

Nouă care au ca atribuție soluționarea acestora ; 

- S-au preluat apelurile telefonice din exterior și dacă a fost nevoie s-a făcut legătura în celelate 

birouri din cadrul primăriei ; 

- S-au informat cetățenii cu privire la actele necesare eliberării documentelor solicitate ; 

- S-au afișat la avizierul primăriei diferite comunicări.  
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COMPARTIMENTUL DE ASISTENŢĂ  SOCIALĂ 

 

     Activitatea de asistenţă socială desfăşurată de compartiment pe parcursul unui an, se derulează 

prin  activităţi specifice domeniului, și anume: 

    Oferirea de consiliere și informare asupra condițiilor de încadrare într-o categorie de beneficiar 

de servicii  sociale și/sau beneficii sociale. Oferirea de  formulare tipizate, consiliere și îndrumare 

a beneficiarilor, pentru completarea formularelor și/sau dosarelor   pentru  diverse solicitări de  

servicii de asistență  socială sau de acordare de beneficii de asistență socială   de la terțe  instituții  

în acest,  verificarea situațiilor declarate prin întocmirea de  fișe de evaluare inițială a cazului, 

anchete sociale, rapoarte de monitorizare a cazurilor aflate în evidentă etc.: astfel, în anul 2018 în 

cadrul activităţii de asistenţă socială desfăşurată de Compartimentul de Asistenţă Socială din 

cadrul primăriei Moşniţa Nouă,  activitatea s-a derulat astfel: 

 

1. În cadrul activităţii de protecţia copilului,  respectiv Legea nr. 272/2004 cu 

modificările şi completările ulterioare, s-au acordat servicii  de asistenţă, consiliere şi 

îndrumare, ajutor financiar (după caz), în situaţii de criză familială şi risc de abandon 

familial al copilului s-au întocmit anchete sociale, rapoarte de monitorizare, fişe iniţiale de 

luare în evidenţă, rapoarte de evaluare a situaţiei copilului, planuri de servicii  pentru 

cazuri noi sau cazurile aflate în evidenţele noastre: 

- 5 Rapoarte de evaluare inițială 

- 5 Anchete Sociale 

- 5 Planuri de Servicii pentru minori aflați în situație de risc 

- 5 Dispoziții de primar de aprobare a planului de servicii 

- 15 rapoarte de monitorizare pentru prevenirea  abuzului și/sau a neglijării minorilor 

 

2. Conform Ordinului nr. 1985/1305/5805/2016 privind aprobarea metodologiei pentru 

evaluarea și intervenția integrată, în vederea încadrării copiilor cu dizabilități în grad 

de handicap, a orientării școlare și profesionale a copiilor cu cerințe educaționale 
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speciale, precum și în vederea abilitării-reabilitării copiilor cu dizabilități și/sau 

cerințe educaționale, s-au întocmit următoarele documente: 

       - 8 Rapoarte de Evaluare Inițială, 

- 23 Anchete Sociale, 

- 23 Factori de Mediu (anexe la Anchetele sociale) 

- 4 Anchete sociale pentru obținerea „Certificatelor de orientare școlară” 

- 23 Contracte cu familia 

                  - Rapoarte de monitozirare a situației copiilor 

 

3. Conform H.G nr.691/2015 privind aprobarea procedurilor de monitorizarea modului 

de creștere și îngrijire a copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate, s-au 

întocmit următoarele documente: 

- 16  „Fișe de Identificare a Riscurilor” 

- 11 Anchete Sociale de evaluare a riscului 

- 1 Anchetă Socială pentru  Judecătoria Timișoara, pentru obținerea autorițății părintești 

- 6 Rapoarte de monitorizare a autorității părintești  

4. Pentru persoanele, cu domiciliul pe raza UAT Moșnita Nouă care au fost condamnate 

penal  cu suspendarea executării pedepsei și obligativitatea de a presta muncă în 

folosul comunității, s-au întocmit următoarele documente: 

- 20 formulare de evidenă a orelor de muncă prestate, 

- 20 de adrese de înaintare către Serviciul de Probațiune Timiș. 

 

5. În privința prevenirii abandonului școlar, s-au făcut demersuri pentru identificarea și 

înscrierea unui număr de  9 minori  din “Colonia de Romi Moșnița Veche” , la Scolala cu 

clasele I-VIII Moșnița Nouă, 

      S-au întocmit 2 adrese, către Școala cu clasele I-VIII Moșnița Nouă, pentru verificarea 

situației școlare a unui număr de 39 de copii, cu vârste cuprinse între 6 și 10 ani, din “Colonia 

de Romi Moșnița Veche”, în ceea ce privește frecventarea cursurilor de către aceștia. 

 

6. Adrese de răspuns, anchete sociale si referate 

          -   6 adrese cu răspunsuri către Instituția Prefectului Timiș 
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          -  14 anchete sociale efectuate la solicitările DGASPC TIMIȘ sau din alte județe 

   -  35 adrese de răspuns pentru diverse  solicitări ale D.G.A.S.P.C. Timiș   

          -  11 anchete sociale și 4 referate, întocmite către Consiliul Local Moșnița Nouă 

 

  7. În cadrul aplicării Legii 416/2001 privind venitul minim garantat am avut în evidenţă 

un număr  de  dosare în plată (cu un nr. mediu de 10 membri beneficiari ai ajutorului social), 

la începutul lunii Ianuarie 2018, iar în luna Decembrie 2018 se aflau în evidentă  un nr. de 5 

dosare în plată, cu un nr. mediu de 11 membri beneficiari ai ajutorului social. Pe parcursul 

anului  2018 au intervenit  modificări: 1 dosar nou intrat  în plată. In cursul anului 2018  au 

fost situații de  încetate din plată ale dosarelor. 

 

-  Lunar, s-au întocmit și transmis către Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Timiș, 

atât prin depunere directă cât si electronic anexele prevăzute de lege în ceea ce privește plata 

lunară a ajutoarelor sociale, dosarele nou intrate în plată, modificările survenite, incetările 

drepturilor, evidența  persoanele apte de muncă și numărul orelor de muncă prestate, precum 

și Raportarea lunară,  până în data de 5 a lunii următoare. 

-  S-a transmis lunar, către Agenția Județeană pentru  Ocuparea Forței de Muncă Timiș, anexa 

cu persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor social 

 - Toţi beneficiarii de ajutor social  acordat în baza legii 416/2001  beneficiază şi de ajutor 

pentru încălzirea locuinţei în cuantum de 58 lei/lună, respectiv 290 lei / sezon rece.  

- S-au efectuat un nr. mediu de 2 anchete sociale anuale pentru fiecare dosar în plată precum 

şi ppentru cele cu cu modificări, suspendate din plată şi încetate, respectiv  pe an  10  anchete 

sociale;  

- Dintre  persoanele beneficiare de ajutor social, conform prevederilor legale, o persoană aptă 

de muncă din familie a prestat ore de muncă în folosul comunității. Numărul de zile a 8 ore s-

a stabilit prin formula de calcul stabilită de Legea 416/2001, în funcție de  cuantumul plătit ca 

ajutor social. S-au  au prestat un nr. de 271 ore muncă în folosul comunității prin acțiuni de 

interes local pe total an 2018. 

 

 8. În cadrul aplicării prevederilor OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecţie 

socială în perioada sezonului rece: 
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- Beneficiarii de ajutor social  acordat în baza legii 416/2001  beneficiază şi de ajutor pentru 

încălzirea locuinţei în cuantum de 58 lei/lună, respectiv 290 lei / sezon rece, drept pentru care 

le-au fost întocmite,  o  dispoziție de primar de acordare  a ajutorului, centralizatoarele de 

plată, raportări lunare către AJPIS. Cuantumul total al ajutorului de încălzire, plătit pentru 

perioada Noiembrie 2017-Martie 2018, beneficiarilor de venit minim garantat, a fost de 1.160 

lei / sezon  rece 2017/2018. S-a emis o dispoziție de primar de acordare a ajutorului de 

încălzire aferent lunii Martie 2018, pentru dosarul de ajutor social, nou intrat în plată. Pentru 

sezonul Noiembrie 2018/Martie 2019, cuantumul ajutorului de încălzire, plătit a fost de 1.450 

lei / sezon  rece 2017/2018, plătit în 30 Octombrie 2018. 

-  În  perioada  Ianuarie- Martie 2018 pentru   cererile şi declaraţiile pe proprie răspundere 

depuse la finele anului 2017, de solicitanți, alții decât beneficiarii Legii 416/200, au beneficiat 

de ajutoare de încălzire un număr de 1  persoană singură cu venituri reduse. Cuantumul total 

al ajutoarelor de încălzire, altele decât ale beneficiarilor Legii 416/2001, pentru sezonul  

Noiembrie 2017-Martie 2018, plătit la finalui anului 2016, a fost de 100 lei/sezon. Pentru 

sezonul 2018/2019 s-au preluat 2 cereri și s-au plătit în total un cuantum de 250 

lei/sezon/familii beneficiare. 

- S-au transmis lunar, către Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Timiș, pe perioada 

sezonului rece, anexele prevăzute de lege privind acordarea și plata pentru ajutoarele 

solicitate, precum și Raportările lunare ale beneficiarilor și a plăților, ajutoarelor de 

încălzire.transmiterea documentelor s-a facut prin depunere directă a actelor și electronic. 

 

 9. În cadrul aplicării Legii 277/2010, privind alocaţia pentru susţinerea familiei: 

 - la începutul anului 2018 au fost în evidenţă un număr de 3  dosare. Pe parcursul anului  a 

fost primită o cerere de solicitare și pus în plată 1dosar nou de  alocație de susținere a 

familiei. Nu  au fost dosare încetate pe pacursul anului. Pentru verificarea condiţiilor de 

încadrare, monitorizare   s-au întocmit un număr  de  7 anchete sociale. Pentru două familii 

beneficiare ASF, care nu sunt și beneficiare ale Legii 416/2001, s-a solicitat și s-au întocmit 

actele necesare și ulterior s-a plătit ajutorul de încălzire al locuinței pentru sezonul 2018/2019 

conform veiturilor familiei; 

-  S-au întocmit și transmis către Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Timiș, atât 

prin depunere directă cât si electronic anexele prevăzute de lege, în ceea ce privește plata 
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lunară a ajutoarelor sociale, dosarele nou intrate în plată, modificările survenite, incetările 

drepturilor, la termenele prevăzute de lege 

10. Legea nr. 248/2015 privind stimulentul educațional.  

 Se acordă copiilor cu vârste preșcolare, care frecventează fără întrerupere  grădinăța și fac 

parte din familii cu venituri reduse. În anul 2018 nu au fost depuse cereri de solicitarea 

acestui drept. S-au transmis lunar, conform solicitării primite,  către Agenția Județeană de 

Plăți și Inspecție Socială Timiș, atât direct cât și electronic, Raportarea  numărului de 

beneficiari și a plăților, care  a fost în cazul nostru – 0. 

 

  11. În cadrul activităţii de protecţie a persoanelor cu handicap,  conform Legii 

448/2006, au fost acordate mai multe tipuri de prestaţii după cum urmează: angajarea şi plata 

asistenţilor personali pentru persoane cu handicap astfel, 

 Ianuarie 2018 figurau în  plată un nr. de: 

 - 22 dosare de asistenţi personali  şi  38 indemnizaţii lunare acordate persoanelor cu 

handicap grav:  

-  Decembrie 2018 aveam în evidenţă în plată un nr. de : 

28 dosare ale asistenţilor personali şi 41 indemnizaţii lunare, plătite persoanelor cu 

handicap grav. 

 

 Dinamica modificărilor intervenite pe parcursul anului  a fost, după cum urmează : 

Pentru asistenţi personali: 

- 10 contracte de muncă nou întocmite;   

- 3 contracte de muncă încetate ; 

- 5 acte adiţionale de prelungire a contractelor de muncă 

 

Pentru indemnizaţia lunară acordată persoanelor cu handicap grav: 

 - 15 acordări de indemnizaţii,  pentru cazuri noi; 

        - 10 indemnizaţii încetate din plată; 

         1 modificare a reprezentantului legal 

       - S-au efectuat   44 anchete sociale pentru persoane adulte și 23 pentru copii, pentru 

revizuirea certificatelor de încadrare în grad de handicap ale persoanelor cu handicap  sau pentru 
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cazuri noi  de solicitarea încadrării într-un grad de handicap conform Legii  448/2006 privind 

protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap; 

- S-au efectuat un nr. de 10 anchete sociale pentru verificarea persoanelor,care au solicitat, să 

fie angajate ca asistent personal. 

-  S-au preluat actele şi s-a eliberatsau înlocuit un număr de 30 legitimaţii-card pentru 

parcare auto gratuită pentru persoanele cu handicap grav, accentuat, mediu sau uşor sau 

aparţinătorii persoanelor  cu handicap minori sau adulți 

- S-au întocmit un nr. de  49 Note de control a activităţii asistenţilor personali în urma  

verificărilor efectuate pe teren.  

- S-au  organizat în sala de ședință a Consiliului Local Moșnița Nouă,  două sesiuni de  control 

medical periodic de Medicina Muncii, în lunile Mai și Noiembrie, derulate împreună cu 

Centrul Medical Ortopedics din Timișoara, pentru verificarea stării de sănătate a asistentului 

personal din punct de vedere fizic și psihic. Asistenții personali angajați pe parcursul 

semestrului, care au depus la dosarul de angajare adeverință de la Medicul de Familie, în 

ceea ce privește starea de sănătate la angajare, au fost direcționați în prima lună, de la 

angajare, către Centrul Medical Orthopedics, pentru întocmirea fișei de aptitudini și testare 

psihologică. 

- S-au eliberat 3 Adeverințe tip cu vechimea în muncă,  solicitate de asistenții personali; 

- S-au întocmit și transmis semestrial,către Direcția Generală de Asistență Socială și protecția 

Copilului Timiș  următoarele :  Raport statistic  N7 și N8 referitor la numărul  asistenților 

personali angajați pentru persoane adulte și copii, numărul indemnizațiilor plătite pentru 

adulți și copii, cuantumul total al sumelor plătite și restanțele la plată. 

   -   S-au întocmit și transmis semestrial,  prin poștă, către Direcția Generală de Asistență Socială 

și protecția  

       Copilului Timiș  următoarele :  Raportările semestriale conform HG nr. 268/2007 referitor la 

dinamica  

      activităților  privind angajarea și plata asistenților personali, care inițial au fost transmise și 

prezentate în    

      ședința, spre informare, Consiliului   Local Moșnița Nouă. 

    - S-au transmis, după caz,un număr de 15 scrisori,  prin poștă, către Direcția Generală de 

Asistență Socială și protecția Copilului Timiș   pentru următoarele :  câte un exemplar din cele 
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10 Contracte Individuale de Muncă , care au fost întocmite pe parcursul anului, precum și  cele 

5 Acte adiționale de prelungire a Contractelor Individuale de Muncă, care au fost întocmite 

în baza termenului de  valabilitate a Certificatului de încadrare în grad de handicap 

  -    246 persoane cu  handicap adulți și copii, cu încadrare în grad grav, accentuat, mediu sau 

uşor, s-au aflautîn evidenţele compartimentului  de asistență socială pe parcursul anului 2018  

                                                  

   

    12.Asistenţă socială pentru persoanele vârstnice, Legea nr. 17/2000 . 

      Pentru adulţii sau vârstnicii singuri și aflaţi în dificultate, sau risc de abandon din partea 

membrilor de        

     familie sau a rudelor apropiate : 

   -    29 persoane vârstnice cu contracte de întreținere la notar public, s-au aflat în evidența 

compartimentului    

        de asistență socială în anul 2018 

-    3 reprezentări la notar conf. Legii nr. 17/2000, pentru persoanele vârstnice     

      care au încheiat contracte de întreţinere cu uzufruct viager; 

  -    1 anchete sociale pentru neglijare/abuz persoane vârstnice;  

- 1 evaluare iniţială de caz, pentru adulţi aflaţi în dificultate, abandonate  sau risc de abandon 

din partea rudelor; 

 

  13.Inregistrări tardive 

- În evidenţă am avut un număr de:   

- Pentru 1 adult și un copil fără acte de identitate, pentru care s-au finalizat procedurile de 

înregistrare tardivă  şi au fost sprijiniți să-și întocmească  actele de identitate, iar pentru copil 

s-a depus doarul de solicitare a alocației de stat; 

- Un adult, cu dosarul  aflat pe rolul Direcției de Evidență a Populației Timișoara, în curs de 

soluționare. 

 

14.Dosare pentru obținere  Alocație de stat, Indemnizație Creștere Copil, Stimulent de 

Inserție. 
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   În domeniul beneficiilor sociale,  pentru care se preiau  dosarele de către primărie, prin 

compartimentul 

de asistență socială, în vedererea depunerii lor la AJPIS Timiș, pentru  acordare și punere în plată, 

am avut următoarea situaţie pentru anul 2018 :     

-    Pentru fiecare dosar în parte, s-a procedat la  informarea beneficiarilor, asupra condiţiilor de 

încadrare şi  obţinere a dreptului conform legislaţiei, eliberarea de formulare tipizate, informare 

scrisă și verbală asupra actelor necesare pentru depunerea dosarului și completarea cererilor 

tipizate, verificarea tuturor  actelor componente, în dosar înainte de preluare, inregistrare. S-au 

întocmit  borderouri lunare sau bilunare, în funcție de numărul dosarelor preluate  și care s-au 

transmis  atât în format electronic precum și prin transmiterea directă a  dosarelor pentru 

acordarea dreptului la Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Timiș;  

 Situația dosarelor preluate și transmise pe anul 2018 a fost următoarea: 

     -   173 dosare/an preluate, de solicitare de  alocaţii de stat pentru copiii născuți în 

Romania, pentru care s-a procedat la  informare asupra dreptului conform legislaţiei în vigoare, 

eliberarea formularului de cerere- tipizat, informare scrisă și verbală asupra  actelor necesare 

pentru depunerea dosarului, verificarea dosarului la depunere, întocmirea borderourilor lunare şi 

depunerea  dosarelor pentru acordarea dreptului la AJPIS Timiş; 

     -    15 dosare/ an preluate, de solicitare de  alocaţii de stat pentru copiii născuți în spațiul 

U.E., pentru care s-a procedat la  informare asupra dreptului conform legislaţiei, în vigoare, 

eliberarea de formulare tipizate, informare scrisă și verbală asupra actelor necesare pentru 

depunerea dosarului, eliberarea de formulare, verificare, întocmirea borderourilor lunare şi 

depunerea  dosarelor pentru acordarea dreptului la AJPIS Timiş;                                                              

     -    7 dosare/ an  preluate pentru acordarea stimulentului de inserţie pentru creşterea 

copilului  cu vârsta mai mică de 3 ani, conform OUG111/ 2010 modificată şi completată, pentru 

care s-a procedat la  informare asupra dreptului conform legislaţiei, eliberarea de formulare 

tipizate, informare scrisă și verbală asupra actelor necesare pentru depunerea dosarului, eliberarea 

de formulare, verificare, întocmirea borderourilor lunare şi depunerea  dosarelor pentru acordarea 

dreptului la AJPIS Timiş;  

     -  147 dosare/ an preluate în vederea acordării de indemnizaţii pentru  creşterea copilului 

până la 2 ani, conform OUG 111/2010 modificată şi completată,  pentru care  s-a procedat la  

informarea asupra condiţiilor de încadrare şi  obţinere a dreptului conform legislaţiei, eliberarea 
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de formulare tipizate, informare scrisă și verbală asupra actelor necesare pentru depunerea 

dosarului, eliberarea de formulare, verificare, întocmirea borderourilor lunare şi depunerea  

dosarelor pentru acordarea dreptului la AJPIS Timiş; 

    - 2 dosar preluat în vederea acordării de indemnizaţii pentru  creşterea copilului cu 

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

    - 11 anchete sociale întocmite, conform  HG 1291/2012, pentru  verificarea situației în ceea ce 

privește asumarea creșterii și îngrijirii copilului sau nu de către ambii părinți , la data solicitării 

dreptului pentru dosarele de indemnizație creștere copil sau stimulent de inserție, pentru familiile 

neconstituite legal, care au  copil nou născut și în care cel puțin un părinte, se încadrează în 

prevederile   OUG 111/2010 pentru acordarea Indemnizației de Creștere a Copilului sau a 

Stimulentului de inserție. 

  - S-a întocmit evidența anuală a copiilor care s-au născut  în anul 2018 și pentru care părinții au 

solicitat și  depus dosar de alocație de stat la compartimentul  primăriei în baza domiciliului stabil 

sau reședinței  pe raza  UAT Moșnița Nouă. 

- S-au transmis către Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Timiș,aproximativ 30, cereri  

de ghișeu AJPIS, cu solicitările beneficiarilor privind modificări ale unor drepturi aflate în plată, 

schimbari de reprezentant legal sau solicitări de virare a drepturilor , mai sus menționate prin cont 

bancar etc. 

-  Au fost informate, consiliate  și ajutate 6 familii  să-și solicite transferul CNP-urilor și a 

dosatelor active în plată, de la AJPIS-urile din alte județe unde aceștia au avut domiciliul, anterior 

schimbării lui pe raza UAT Moșnița Nouă, pentru a putea solicita alte drepturi de la AJPIS Timiș. 

 

 15. Tutele la persoane adulte bolnave sau minori 

La începutul  anul 2018  se aflau în evidență  4 tutori, care au fost numiți de Instanța 

Judecătorească Timișoara pentru persoanele  puse sub interdicție,  iar  la finele anului aveam 

în evidență  tot 4 tutori. 

- S-au întocmit un nr. de 4 note de control a activităţii tutorilor pentru persoanele  puse sub 

interdicţie.  

-  s-au preluat, verificat şi întocmit actele pentru descărcarea gestiunii tutorilor pe anul 2017 

- S-au întocmit pentru tutori, 4 Referate anuale de descărcare a gestiunii și 4 Dispoziții de 

Primar de descărcarea gestiunii, pe anul 2017 ; 
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 16.Legea nr 116 din 2002 privind prevenirea și combaterea marginalizării sociale 

  -   S-a întocmit raportul anual privind combaterea marginalizării sociale și incluziune socială a 

persoanelor cu risc de marginalizare, care s-a transmis către Agenția Județeană de Plăți și 

Inspecție Socială Timiș.  

 

  17. Alte activități: 

- Un număr de 4  adeverinţe, eliberate pentru beneficiarii de servicii sociale sau beneficii 

sociale,   solicitate pentru diverse scopuri, pentru alte  instituții;                                                          

     -     59 Dispoziții de Primar, au fost redactate și emise în cursul anului 2018, în cadrul 

activităților din  

          Compartimentul de Asistență Socială, pentru diverse situații se care impune emiterea 

acestora ; 

      -  A fost întocmit un nou  “Regulament de Organizare și Funcționare” a Compartimentului 

de Asistență Socială și a structurii orientative de personal al Comunei Moșnița Nouă conform 

prevederilor H.G. nr. 797/08.11.2017; 

       S-a întocmit “Strategia de dezvoltare a Serviciilor Sociale la nivelul Comunei Moșnița Nouă 

pentru perioada 2018-2023,” conform Regulamentului de Organizare și Funcționare a 

Compartimentului de Asistență Socială al Comunei Moșnița Nouă. 

       -  În cursul anului 2018,  din cadrul Compartimentului de Asistenţă Socială, persoanele cu 

atribuții în domeniu, nu au participat la  cursuri de formare şi perfecţionare profesională în 

domeniul asistenței sociale. 

    -   Angajații  cu atribuții de asistență socială, au participat la şedinţele de informare şi lucru 

organizate trimestrial/semestrial /anual, de  către Direcția Generală de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Timiş și  de Agenția Județeană de Plăți și Inspecție Socială Timiş etc, pentru 

dezbaterea modificărilor legislative intervenite şi pentru eficientizarea activităţii de asistență 

socială,  a îmbunătăţirii metodelor de lucru și a colaborării între instituții. 

 

 

 

 




