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RAPORTUL PRIMARULUI COMUNEI MOȘNIȚA NOUĂ  

PRIVIND ACTIVITATEA PE ANUL 2017  

  

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

administrației publice locale, cu respectarea prevederilor Legii nr.544/2001 privind liberul acces la 

informațiile de interes public și ale normelor de aplicare,  instituția noastră face public următorul 

Raport de activitate pe anul 2017.  

 Încă de la început vă pot spune că anul 2017 nu a fost unul ușor pentru comuna noastră, ținând 

seamă de numărul mare de probleme din diferite domenii, care au fost de rezolvat.  

Preocuparea principală a primarului, a întregului aparat de specialitate din cadrul Primăriei 

comunei Moșnița Nouă, a Consiliului Local Moșnița Nouă în anul 2017, a fost gospodărirea eficientă 

a comunei, a bugetului local și nu în ultimul rând, bunăstarea cetățenilor din Moșnița Nouă, vizând:   

• dezvoltarea infrastructurii comunei Moșnița Nouă, atragerea de fonduri nerambursabile în 

vederea realizării obiectivelor prevăzute în „Strategia de Dezvoltare Durabilă a comunei 

Moșnița Nouă”;  

• repararea și întreținerea drumurilor din comună, în limita bugetului local;   

• asigurarea transparenței în ceea ce privește cheltuirea banilor publici și a acțiunilor întreprinse 

de administrația publică;   

• eficientizarea serviciilor aparatului primăriei prin asigurarea condițiilor și a climatului optim 

de lucru în cadrul Primăriei Moșnița Nouă, cât și în relațiile cu cetățenii, beneficiarii direcți 

ai acestor servicii;   

• organizarea de manifestări cultural-distractive cu scopul de a dezvolta componenta culturală 

și socială a vieții cetățenilor din comuna.  

  Putem arăta aici că cea mai mare parte dintre cele propuse s-au realizat. Facem mențiunea că 

s-au avut în atenție toate domeniile vieții sociale din comună, scopul principal fiind ridicarea, atât cât 

ne-a stat în putință, a nivelului de trai material și spiritual al locuitorilor comunei Moșnița Nouă. 

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

problemelor cetățenilor în conformitate cu prevederile legislației în vigoare, au acordat atenția 

cuvenită soluționării cererilor și sesizărilor cetățenilor. A fost o colaborare bună cu instituțiile publice 

locale și județene și cu întreprinzătorii de pe raza comunei. 
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Birou Registratură 

- s-au înregistrat 25.895 de numere 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 corespondența transmisă prin poștă. 

- s -au repartizat actele prin condica de corespondență în cele 14 departamente ale Primăriei 

Moșnița Nouă. 

- s-au preluat apeluri telefonice din exterior și dacă a fost nevoie s-a făcut legătura în celelalte 

birouri din cadrul primăriei. 

- s-au informat cetățenii cu privire la actele necesare eliberării documentelor solicitate. 

- s-au afișat la avizierul primăriei diferite comunicări. 

 

Compartiment Juridic 

În anul 2017 primarul comunei a emis un număr de 369 dispoziții , consiliul local a adoptat 

un număr de 429 hotărâri, duse la îndeplinire de către personalul din aparatul de specialitate. 

  În anul 2017 au fost organizate un număr de 27 de ședințe ale consiliului local din care 12 

ședințe ordinare și 15 ședințe extraoradinare sau de îndată, după caz. 

  Pe rolul instanțelor de judecată s-au aflat un număr de 21 dosare în care Comuna Moșnița 

Nouă, Primarul Comunei Moșnița Nouă sau Comisia Localaă de Fond Funciar au avut calitatea de 

părâte, după cum urmează: 

 1.DOSAR NR. 28418/325/2015, reclamant Petrușan Rachila, obiect uzucapiune, acțiune respinsă și 

de către instanța de apel, 

 2.DOSAR NR. 23428/325/2015, reclamant Marincaș Vasile, obiect rectificare C.F., acțiune admisă 

deoarece prin rectificarea suprafeței terenului nu se aduce atingere dreptului de proprietate al 

Comunei Moșnița Nouă. 

 3.DOSAR NR. 6655/325/2016, reclamant Vîrlan Lucia, obiect rectificare C.F., acțiune respinsă și în 

fază de apel, 

 4.DOSAR NR.7757/325/2016, reclamant ȘUTAC MARIA, obiect uzucapiune, termen 13.03.2018, 
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 5.DOSAR NR. 5910/325/2017, reclamant MORAR FLOREAN , obiect modificare C.F., acțiune 

admisă  deoarece prin modificarea c.f. nu se aduce atingere dreptului de proprietate al Comunei 

Moșnița Nouă. 

 6.DOSAR NR. 31791/325/2017, reclamant TĂNĂSIE ALEXENDRU, obiect contestație la 

executare, acțiune respinsă, 

 7.DOSAR NR. 5956/30/2017, reclamant Micșa Maria, obiect Legea nr.10/2001, acțiune respinsă,  

 8.DOSAR NR. 883/325/2017, reclamant Gornic Florin, obiect obligația de a face, termen 29.03.2018, 

 9.DOSAR NR. 7068/30/2017,reclamant VLAICU IONEL, obiect anulare act administrativ , termen 

12.04.2018, 

 10.DOSAR NR. 7266/30/2016, reclamant Spengler Huanita, Constantinescu Alexandru, obiect 

anulare act administrativ conexat la dosar  6986/30/2015, 

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

obiect Legea nr.10/2001, acțiune respinsă, 

 12.DOSAR NR. 29.002/325/2015,  reclamant reclamant Spengler Huanita, Constantinescu 

Alexandru, obiect fond funciar, acțiune respinsă, 

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

obiect fond funciar, acțiune respinsă de prima instanță, s-a declarat apel care nu are încă termen fixat,  

 14.DOSAR NR. 16095/325/2017, reclamant Micșa Maria, obiect fond funciar, acțiune admisă în 

primă instanță s-a  declarat apel, nu s-a fixat încă termenul de judecată, 

 15.DOSAR NR. 28498/325/2017, reclamant Lupșescu Ana, obiect contestație la executare, acțiune 

admisă, 

 16.DOSAR NR. 16369/325/2017, reclamant Duma Stela, obiect fond funciar, termen 21.03.2018, 

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

18.04.2018, 

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

21.03.2018,  

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

nu s-a fixat încă termenul de judecată, 

 20.DOSAR NR. 24282/325/2017, reclamant DR.SĂNDESC, obiect pretenții, termen 02.04.2018,  

 21.DOSAR NR. 16854/325/2017, reclamant ROȘU STELA, obiect fond funciar, termen 15.03.2018, 
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  Totodată au fost depuse două PLÂNGERI PREALABILE și anume: 

  PAVEL MARIA -RODICA și ROIBU ANCA MIOARA în urma răspunsului comunicat de 

către instituția noastră nu s-a depus încă acțiune în instanță. 

  În anul 2017 au fost înaintate în vederea emiterii Ordinului Prefectului Județul- Timiș un 

număr de șase documentații, soluționate favorabil și s-au repartizat către secretarul comunei un număr 

462 de cereri. 

 

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

Nouă a avut calitatea de pârât 

 

1. Dosar nr.24.052/325/2016, reclamant Zaharia Mihai, obiect- modificare C.F. – soluționare 

prin Decizia Tribunalului cu nr. 1031/A/2016. 

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

carte funciară - apel  

3. Dosar nr. 31603/325/2016, reclamanți Unguraș Sorin, și Unguraș Gabriela Georgeta, obiect 

– rectificare carte funciară- rămas în pronunțare 

4. Dosar 5780/325/2017, reclamanți Reiter Franz și Reiter Uwe Oskar, obiect rectificare carte 

funciară – amână judecarea cauzei 

5. Dosar 3629/325/2017, reclamant Cristin Maria Carmencita, obiect rectificare carte funciară 

– admite cererea 

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

amînare. 

7. Dosar nr. 25.285/325/2017, reclamanți Cuciureanu Galik Ana, Sajgo Iuliana Agneta și Galik 

Iuliana, obiect – rectificare carte funciară - amânare 

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

carte funciară- amânare 

9. Dosar 5781/325/2017, reclamanți Szabo Arcadie Francisc, obiect - rectificare carte funciară, 

soluție - admite cererea. 

10. Dosar 6411/325/2017, reclamanți Szabo Maria, obiect – rectificare carte funciară, soluție -

admite cererea. 

11. Dosar 8878/325/2017, reclamanți Dumea Lidia și Dumea Vasile, obiect – rectificare carte 

funciară – soluție - admite cererea. 

12. Dosar 12248/325/2017, Dorin Luca, Dana Luca,  obiect- rectificare carte funciară – 

amînare. 
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Hotărârile Consiliului Local pe anul 2017 

 

 

  

Data 
Nr. 

HCL 
Conținut Anexa Stare 

25.01 

1 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 407794 

Moșnița Nouă, nr. cad. 50338 în suprafață de 3.040 mp, 

constând în teren curți construcții cu destinația drum 

acces, stradă și spații verzi, în urma declarației de 

renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Cardoș 

Elisabeta - Ecaterina. 

  
Dusă la 

îndeplinire 

2 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 401225 

Moșnița Nouă, nr. cad. DS 628/2/1, 2/11 în suprafață de 

3.564 mp, constând în teren curți construcții cu destinația 

drum acces, stradă și spații verzi, în urma declarației de 

renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Miclea 

Dumitru și Miclea Ana. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

3 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 411882 

Moșnița Nouă, nr. cad. 411882 în suprafață de 6.189 mp, 

constând în teren curți construcții cu destinația drum 

acces, stradă și spații verzi, în urma declarației de 

renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Popa 

Petru, Popa Carmenica și Lăzău Iuliana. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

4 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 416843 

Moșnița Nouă, nr. cad. 416843 în suprafață de 3.110 mp, 

constând în teren curți construcții cu destinația drum 

acces, stradă și spații verzi, în urma declarației de 

renunțare la dreptul de proprietate depusă de către 

Ursulescu Gheorghe - Viorel, Ursulescu Gabriela - Laura 

și Proteasa Alexandru - Constantin. 

  
Dusă  la 

Îndeplinire 

5 

Privind aprobarea tarifelor pentru colectarea separată și 

transportul separat al deșeurilor similare de la agenții 

economici și instituții publice din comuna Moșnița Nouă. 

  
Caracter  

permanent 

6 

Privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice, 

din aparatul de specialitate al primarului comunei Moșnița 

Nouă pentru anul 2017. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

7 

Privind aprobarea tarifului, în sumă de 6,96 lei / km, fără 

T.V.A., pentru transportul public de persoane, efectuat de 

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

  
Dusă  la 

îndeplinire 

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/ianuarie_25/1.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/ianuarie_25/2.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/ianuarie_25/3.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/ianuarie_25/4.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/ianuarie_25/5.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/ianuarie_25/6.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/ianuarie_25/7.pdf
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8 

Pentru completarea art. 1 din H.C.L. cu nr. 136 / 

21.12.2016 privind punerea la dispoziția Regiei Autonome 

de Transport Timișoara, cu titlu de folosință gratuită, a 

refugiilor pentru protecția călătorilor care folosesc 

mijloacele de transport în comun, și care fac parte din 

domeniul public al comunei Moșnița Nouă. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

9 Poziție anulată    

10 

Privind modificarea art. 1 și art. 2 din H.C.L. cu nr. 134 / 

21.12.2016 privind delegarea gestiunii serviciului public de 

transport local de călători Societății Metropolitane de 

Transport Timișoara și aprobarea gratuităților acordate 

unor categorii de cetățeni pentru transportul public local în 

comun asigurat de Societatea Metropolitană de Transport 

Timișoara pe linia autobuzului M22 Timișoara - Moșnița 

Nouă - Moșnița Veche - Urseni – Albina. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

11 

Privind suspendarea încasării taxei de urgență pentru 

eliberarea cerificatelor de urbanism stabilită prin art. 484, 

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

pct. 3 din anexa la H.C.L. cu nr. 96 / 2016, în perioada 

01.02.2017 - 18.12.2017. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

12 

Privind aprobarea Actului adițional nr. 3 la Actul 

Constitutiv și Statutul Asociației Dezvoltare 

Intercomunitară ”Polul de Creștere Timișoara”. 

  

Caracterer 

 

permanet 

13 

Privind stabilirea condițiilor de realizare a rețelelor 

edilitare (curent, apă, canalizare, gaz) pe terenuri 

provenite din planuri urbanistice zonale, situate în 

intravilanul extins din fonduri de la bugetul local sau din 

alte fonduri legal constituite. 

  
Caracter 

permanent 

31.01 

14 

Privind aprobarea asigurării finanțării de la bugetul local 

pentru categoriile de cheltuieli pentru serviciile / lucrările 

rest de executat, care nu se finanțează de la bugetul de stat 

prin Program, în valoare de 104.622,38 lei pentru 

obiectivul de investiție ”Extindere canalizare menajeră în 

localitățile Moșnița Nouă și Moșnița Veche, comuna 

Moșnița Nouă”. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

15 

Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici 

actualizați pentru obiectivul de investiție ”Extindere 

canalizare menajeră în localitățile Moșnița Nouă și 

Moșnița Veche, comuna Moșnița Nouă”. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

16 

Privind aprobarea asigurării finanțării pentru categoriile de 

cheltuieli pentru serviciile / lucrările rest de executat la 

30.12.2016, care nu se finanțează de la bugetul de stat prin 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/ianuarie_25/8.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/ianuarie_25/10.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/ianuarie_25/11.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/ianuarie_25/12.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/ianuarie_25/13.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/ianuarie_31/14.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/ianuarie_31/15.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/ianuarie_31/16.pdf
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Program, în valoare de 39.271,08 lei pentru obiectivul de 

investiție ”Modernizare străzi în comuna Moșnița Nouă”. 

17 

Privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici 

actualizați pentru obiectivul de investiție ”Modernizare 

străzi în comuna Moșnița Nouă”. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

22.02 

18 

Privind aprobarea listei cu proiectele prioritare pe anul 

2017, a căror finanțare se dorește a fi realizată prin 

Programul Național de Dezvoltare Locală. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

19 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 420563 

Moșnița Nouă, nr. cad. 2099/175-176, 177-178, 2071/5/2/4 

în suprafață de 1.014 mp, constând în teren curți construcții 

cu destinația drum acces, stradă și spații verzi, în urma 

declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de 

către Kiss Atila - Ștefan și Kiss Alina - Claudia. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

20 

Privind aprobarea tarifelor pentru colectarea separată și 

transportul separat al deșeurilor municipale de la populația 

din comuna Moșnița Nouă. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

21 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 414867 

Moșnița Nouă, nr. cad. 414867 în suprafață de 70 mp,  CF 

nr. 414870 Moșnița Nouă, nr. cad. 414870 în suprafață de 

246 mp,  CF nr. 414873 Moșnița Nouă, nr. cad. 414873 în 

suprafață de 246 mp,  CF nr. 414876 Moșnița Nouă, nr. cad. 

414876 în suprafață de 211 mp,  CF nr. 414878 Moșnița 

Nouă, nr. cad. 414878 în suprafață de 127 mp, constând în 

teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă și 

spații verzi, în urma declarației de renunțare la dreptul de 

proprietate depusă de către Morar Florian. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

22 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 401232 

Moșnița Nouă, nr. cad. 401232 în suprafață de 5.636 mp, 

constând în teren curți construcții cu destinația drum 

acces, stradă și spații verzi, în urma declarației de 

renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Gruiță 

Tiberiu și Gruiță Elena. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

23 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 420543 

Moșnița Nouă, nr. cad. Ds95/8/61 în suprafață de 20.582 

mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum 

acces, stradă și spații verzi, în urma declarației de 

renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Anca 

Petru și Anca Valeria. 

  
Dusă  la 

îndeplinire  

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/ianuarie_31/17.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/februarie_22/18.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/februarie_22/19.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/februarie_22/20.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/februarie_22/21.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/februarie_22/22.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/februarie_22/23.pdf
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24 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 

420428Moșnița Nouă, nr. cad. 420428 în suprafață de 

1.980 mp, constând în teren curți construcții cu destinația 

drum acces, stradă și spații verzi, în urma declarației de 

renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Ușvat 

Nicolae. 

  
          Dusă  la 

îndeplinire  

25 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 416811 

Moșnița Nouă, nr. cad. 416811 în suprafață de 4.030 mp, 

constând în teren curți construcții cu destinația drum 

acces, stradă și spații verzi, în urma declarației de 

renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Oprea 

Ioan, Șnep Ioan și Șnep Raluca - Louise. 

  
      Dusă  la 

     îndeplinire  

26 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 420271 

Moșnița Nouă, nr. cad. 420271 în suprafață de 503 mp, 

constând în teren curți construcții cu destinația drum 

acces, stradă și spații verzi, în urma declarației de 

renunțare la dreptul de proprietate depusă de către 

Kiki&Iri 2011 S.R.L., reprezentată prin asociat unic și 

administrator Irinoiu Cristinel. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

27 

Privind aprobarea rețelei școlare ce va funcționa în 

comuna Moșnița Nouă în anul școlar 2017 - 2018 
  

Dusă  la 

îndeplinire 

28 

Privind aprobarea achitării alocației de hrană, în cuantum 

de 8 lei/persoană, din bugetul local al comunei, 

preșcolarilor înscriși la Grădinița cu Program Prelungit 

din localitatea Moșnița Nouă, care provin din familii cu 

venituri reduse. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

29 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 401358 

Moșnița Nouă, nr. cad. A662/3/32 în suprafață de 7.554 

mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum 

acces, stradă și spații verzi, în urma declarației de 

renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Cozma 

Ioachim și Cozma Magdalena. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

30 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 405581 

Moșnița Nouă, nr. cad. 51609 în suprafață de 2.020 mp, 

constând în teren curți construcții cu destinația drum 

acces, stradă și spații verzi, în urma declarației de 

renunțare la dreptul de proprietate depusă de către 

Belințan Vasile - Dorin. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/februarie_22/24.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/februarie_22/25.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/februarie_22/26.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/februarie_22/27.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/februarie_22/28.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/februarie_22/29.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/februarie_22/30.pdf
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31 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 408155 

Moșnița Nouă, nr. cad. Cc116/2/6/33 în suprafață de 6.806 

mp, constând în teren curți construcții cu destinația drum 

acces, stradă și spații verzi, în urma declarației de 

renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Linția 

Vasile.  

  
Dusă  la 

îndeplinire 

32 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 405130 

Moșnița Nouă, nr. cad. 405130 în suprafață de 5.684 mp, 

constând în teren curți construcții cu destinația drum 

acces, stradă și spații verzi, în urma declarației de 

renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Linția 

Vasile și Becherescu Gheorghița. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

33 

Privind aprobarea în vederea transmiterii spre folosință 

gratuită către Administrația Națională Apele Române a 

parcelei cuprinse în C.F. nr. 420518, nr. cad. 420518 în 

suprafață de 68 mp, pe care se află forajele piezometrice 

realizate în cadrul proiectului ”Controlul Integrat al 

Poluării cu Nutrienți”. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

34 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului 

cuprins în C.F. nr. 413817 Moșnița Nouă, nr. cad. 413817 

cu suprafața de 497 mp, în vederea încheierii unui contract 

de concesiune, în favoarea lui Muscalu Emilia Camelia, în 

calitate de proprietar al construcțiilor. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

35 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului 

cuprins în C.F. nr. 406406 Moșnița Nouă, nr. top. 887/3 

cu suprafața de 1.031,6 mp, în vederea încheierii unui 

contract de concesiune, în favoarea lui Maria Birgian, în 

calitate de proprietar al construcțiilor. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

36 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului 

cuprins în C.F. nr. 412446 Moșnița Nouă, nr. cad. 412446 

cu suprafața de 500 mp, în vederea încheierii unui contract 

de concesiune, în favoarea lui Katalin Kulcsar, în calitate 

de proprietar al construcțiilor. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

37 

Privind aprobarea organigramei și a statului de funcții al 

S.C. Moșnițeana S.R.L. 
  

Dusă  la 

îndeplinire 

38 

Privind depunerea către Administrația Națională a 

Finanțelor Publice a documentelor necesare în vederea 

transformării S.C. Moșnițeana S.R.L. din neplătitoare în 

plătitoare de T.V.A. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/februarie_22/31.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/februarie_22/32.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/februarie_22/33.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/februarie_22/34.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/februarie_22/35.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/februarie_22/36.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/februarie_22/37.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/februarie_22/38.pdf
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39 

Privind aprobarea criteriilor, procedurilor și atribuțiilor 

specifice funcției de administrator public al comunei 

Moșnița Nouă. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

40 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 409774 

Moșnița Nouă, nr. cad. 418441 în suprafață de 2.594 și 

C.F. 404532 Moșnița Nouă, nr. cad. 418443 în suprafață 

de 13.510 mp, constând în teren curți construcții cu 

destinația drum acces, stradă și spații verzi, în urma 

declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de 

către Buga Viorel și Buga Laura.  

  
Dusă  la 

îndeplinire 

41 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în CF nr. 418519 

Moșnița Nouă, nr. cad. 418519 în suprafață de 1.109 mp, 

constând în teren curți construcții cu destinația drum 

acces, stradă și spații verzi, în urma declarației de 

renunțare la dreptul de proprietate depusă de către Fironda 

Vasile - Daniel.  

  
Dusă  la 

îndeplinire 

42 

Pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local cu nr. 

128/29.11.2016 privind aprobarea asocierii Consiliului 

Local al comunei Moșnița Nouă prin S.C. Moșnițeana 

S.R.L. cu S.C. Green Ses Prest S.R.L., în vederea 

realizării activităților sociale de gospodărie comunală și 

de întreținere spații verzi. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

02.03 

43 

Privind aprobarea achiziționării unui buldoexcavator în 

sistem de leasing financiar de către S.C. MOȘNIȚEANA 

S.R.L. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

44 

Privind aprobarea transferării în folosinţa S.C. 

MOŞNIŢEANA S.R.L  a obiectelor de inventar şi a 

mijloacelor fixe aferente Serviciului Comunitar de 

Utilităţi Publice al comunei Moşniţa Nouă, societatea va 

avea obligaţia de a le, amortiza, inventaria şi de a prezenta 

Consiliului Local inventarul bunurilor conform anexei la 

prezenta hotărâre. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

45 

Privind aprobarea concesionării unei suprafețe de teren de 

8 mp teren situat pe str. Dumitru Cristea conform planului 

anexat, în vederea amplasării unui chioșc pentru vânzarea 

abonamentelor de călătorie de către Regia Autonomă de 

Transport Timișoara. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

13.03 46 

Pentru  completarea HCL cu nr 37/22.02.2017 privind 

aprobarea organigramei și a statului de funcții al S.C. 

MOȘNIȚEANA S.R.L 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/februarie_22/39.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/februarie_22/40.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/februarie_22/41.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/februarie_22/42.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/martie_02/43.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/martie_02/44.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/martie_02/45.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/martie_13/46.pdf
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47 

Privind aprobarea proiectului de Modernizare străzi în 

comuna Moșnița Nouă 
  

Dusă  la 

îndeplinire 

48 

Privind aprobarea rețelei de canalizare în comuna Moșnița 

Nouă, Județ Timiș 
  

Dusă  la 

îndeplinire 

49 

Privind aprobarea extinderii rețelei de alimentare cu apă, 

în comuna Moșnița Nouă 
  

Dusă  la 

îndeplinire 

16.03 

50 

Privind aprobarea proiectului ”CONSTRUIRE 

AȘEZĂMÂNT CULTURAL ÎN COMUNA MOȘNIȚA 

NOUĂ” 

  
Nu s-a primit 

finanțare 

51 

Privind aprobarea proiectului ”CONSTRUIRE SEDIU 

ADMINISTRATIV ÎN COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ” 
  

Nu s-a primit 

finanțare 

52 

Privind aprobarea proiectului ”EXTINDERE REȚEA 

ILUMINAT PUBLIC ÎN COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ” 
  

Nu s-a primit 

finanțare 

53 

Privind aprobarea proiectului ”CONSTRUIRE PIAȚĂ 

AGROALIMENTARĂ ÎN COMUNA MOȘNIȚA 

NOUĂ” 

  
Nu s-a primit 

finanțare 

29.03 

54 

Privind majorarea aportului la capitalul social al Societății 

Comerciale MOȘNIȚEANA S.R.L. cu 110.000 lei 
  

Dusă  la 

îndeplinire 

55 

Privind aprobarea bugetului local al comunei Moșnița 

Nouă, pe anul 2017 
  

Caracter 

permanent 

56 

Privind aprobarea trecerii de la domeniul privat în 

domeniul public al comunei Moșnița Nouă a imobilului 

cuprins în C.F. nr. 405795 Moșnița Nouă, nr. cad. 405795 

în suprafață de 2.277 mp, constând în teren curți - 

construcții intravilan pentru dotări, servicii publice în 

vederea Construirii Clădire AFTER - SCHOOL REGIM 

DE ÎNĂLȚIME P + 1E ȘI ÎMPREJMUIRE prin 

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 - 2020 

(PNDR), submăsura 7.2 - ”Investiții în crearea și 

modernizare infrastructurii de bază la scară mică” - 

componenta infrastructură educațională / socială. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

57 

Privind completarea inventarului bunurilor care aparțin 

domeniului public al comunei Moșnița Nouă 
  

Caracter 

permanent 

58 

Privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru investiția 

”CONSTRUIRE CLĂDIRE AFTER SCHOOL, 

REGIM DE ÎNĂLȚIME P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE” 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

59 

Privind implementarea proiectului ”CONSTRUIRE 

CLĂDIRE AFTER SCHOOL, REGIM DE 

ÎNĂLȚIME P+1E ȘI ÎMPREJMUIRE” 

Anexa 

1 

Dusă  la 

îndeplinire 

60 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

415901 Moşniţa Nouă,nr.cad.415901  în suprafaţă de 

36.589 mp, constând în teren curți construcții cu destinația 

  
Dusă la 

îndeplinire 

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/martie_13/47.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/martie_13/48.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/martie_13/49.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/martie_16/50.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/martie_16/51.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/martie_16/52.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/martie_16/53.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Martie_29/54.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Martie_29/55.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Martie_29/56.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Martie_29/57.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Martie_29/58.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Martie_29/59.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Martie_29/Anexa_1_HCL_59.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Martie_29/Anexa_1_HCL_59.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Martie_29/60.pdf
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drum acces, stradă și spații verzi , în urma declaraţiei 

de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de 

către  Miron Cosmina. 

61 

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ”Zona 

rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și 

servicii publice”, parcela 409337 (A 600/1/6/2), 417545 

(A600/1/7/2) și 419759 Comuna Moșnița Nouă, sat Urseni 

și sat Moșnița Veche, județul Timiș, beneficiari S.C. 

FILMAR GARDEN S.R.L., S.C. MOȘNIȚA 

DEVELOPMENT S.R.L., S.C. HORTUR MOȘNIȚA 

S.R.L., GLIGA EUGEN, TURCAN FLORICA CORINA. 

  
Caracter 

permanent  

62 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

409287 Moşniţa Nouă,nr.cad.Cc600/1/2/26 în suprafaţă de 

5.120 mp, constând în teren curți construcții cu destinația 

drum acces, stradă și spații verzi , în urma declaraţiei 

de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de 

către  Banu Ion Aurelian. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

63 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

409026 Moşniţa Nouă,nr.cad. Cc98/10-13/2/3 în suprafaţă 

de 6.221 mp, constând în teren curți construcții cu 

destinația drum acces, stradă și spații verzi, în urma 

declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă 

de către  subscrisa Gostemob S.R.L. reprezentată prin 

asociatul unic și administrator Gottardi Fabio. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

64 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

401703 Moşniţa Nouă,nr.cad. 401703 în suprafaţă de 

18.631 mp, constând în teren curți construcții cu destinația 

drum acces, stradă și spații verzi , în urma declaraţiei 

de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de 

către  Andronic Cristian. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

65 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. 

nr  417216, Moşniţa Nouă,nr.cad. Cc 98/9/7 în suprafaţă 

de 546 mp, C.F. nr 417221, Moşniţa Nouă,nr.cad. Cc 

98/9/12 în suprafaţă de 449 mp, C.F. nr 417211, Moşniţa 

Nouă,nr.cad. Cc 98/9/2 în suprafaţă de 1.300 mp, C.F. nr 

407146, Moşniţa Nouă,nr.cad. 50525 în suprafaţă de 

3.130 mp, C.F. nr 407175, Moşniţa Nouă,nr.cad. 50510 în 

suprafaţă de 1.814 mp C.F. nr 407293, Moşniţa 

Nouă,nr.cad. 50548 în suprafaţă de 1074 mp constând în 

teren curți construcții cu destinația drum acces, stradă și 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Martie_29/61.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Martie_29/62.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Martie_29/63.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Martie_29/64.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Martie_29/65.pdf
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spații verzi , în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de 

proprietate  depusă de către  Lazea Traian și Lazea Maria. 

66 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

417189 Moşniţa Nouă,nr.cad. Cc98/13/3/36 în suprafaţă 

de 6.569  mp, constând în teren curți construcții cu 

destinația drum acces, stradă și spații verzi,în urma 

declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă 

de către  Lazea Traian, Lazea Maria, Lupu  Dumitru-Sorin 

și Lupu Ana-Maria. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

67 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

413205 Moşniţa Nouă,nr.cad. 413205 în suprafaţă de 

5.777 mp, constând în teren curți construcții cu destinația 

drum acces, stradă și spații verzi , în urma declaraţiei 

de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de 

către  societatea Imobiliaria Bonazzoli S.R.L. prin 

administrator Bonazzoli Gabriele. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

68 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. 

nr.403031 Moşniţa Nouă, nr.cad. 403031,în suprafata de 

1.207 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru 

drum, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de 

proprietate  depusă de către Miclea Dumitru si Miclea 

Ana 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

69 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. 

nr.414040 Moşniţa Nouă, nr.cad. 414040,în suprafata de 

4.500 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru 

drum, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de 

proprietate  depusă de către Miclea Dumitru si Miclea 

Ana. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

70 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. 

nr.403016 Moşniţa Nouă, nr.cad. 403016 ,în suprafata de 

3.208 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru 

drum, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de 

proprietate  depusă de către Miclea Dumitru si Miclea 

Ana. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

71 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

412378  Moşniţa Nouă,nr.cad. DS 636/1/1-2/3, în 

suprafaţă de 20.893 mp, constând în teren curți construcții 

cu destinația drum acces, stradă și spații verzi  în urma 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Martie_29/66.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Martie_29/67.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Martie_29/68.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Martie_29/69.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Martie_29/70.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Martie_29/71.pdf
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declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă 

de către Csanȧdi Jolȧn. 

72 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 

402933  Moşniţa Nouă,nr.cad. 402933 în suprafaţă de 

4.310 mp, C.F. 403072, Moșnița Nouă, nr. cad. 403072 în 

suprafaţă de 6.823 mp constând în teren curți construcții 

cu destinația drum acces, stradă și spații verzi , în urma 

declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă 

de către Popovici Dimitrie și Popovici Paula-Alina. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

73 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 

401222  Moşniţa Nouă, nr.cad. 401222 în suprafaţă de 

3.990 mp, constând în teren curți construcții cu destinația 

drum acces, stradă și spații verzi , în urma declaraţiei 

de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de 

către            Popovici Dimitrie și Ghergheleș Dorin.  

  
Dusă  la 

îndeplinire 

74 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. 

nr.403843 Moşniţa Nouă, nr.cad. 50187 în suprafaţă de 

6.307 mp, C.F. 419326, nr. cad. Cc 115/10-11/13, în 

suprafață de 751 mp, C.F. 419456, nr. cad. Cc62/2/3/3,în 

suprafaață de 5.333 mp, C.F. 419763, nr. cad. Ds115/10-

11/1, în suprafață de 395 mp, C.F. 419333, nr. cad Ds 

115/10-11/30, în suprafață de 330 mp,  constând în teren 

curți construcții cu destinația drum acces, stradă și spații 

verzi , în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de 

proprietate  depusă de către Popovici Dimitrie. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

75 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moşniţa Nouă, asupra imobillului cuprins în C.F. nr. 

419247  Moşniţa Nouă, nr.cad. Ds 115/12/1 în suprafaţă 

de 7.943 mp, constând în teren curți construcții cu 

destinația drum acces, stradă și spații verzi, în urma 

declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă 

de către Popovici Paula-Alina.  

  
Dusă  la 

îndeplinire 

76 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moşniţa Nouă, asupra imobillului cuprins în C.F. nr. 

407608,  Moşniţa Nouă, nr.cad. Ds 50425  în suprafaţă de 

4.898 mp, constând în teren curți construcții cu destinația 

drum acces, stradă și spații verzi, în urma declaraţiei 

de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de 

către Popovici Dimitrie, Popovici Paula-Alina, Benea-

Cărpinișan Radu-Dacian și Benea -Cărpinișan Gabriela-

Camelia. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Martie_29/72.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Martie_29/73.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Martie_29/74.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Martie_29/75.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Martie_29/76.pdf


 

15 

 

77 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 

419890  Moşniţa Nouă,nr.cad. A95/10/59, în suprafaţă de 

3.915 mp, C.F. nr. 419891 nr.cad. A95/10/60, în suprafaţă 

de 3.945, C.F. 419892 nr.cad. A95/10/61 în suprafaţă de 

2.235 mp, C.F. 419893 nr.cad. A 95/10/62  în suprafață de 

453 mp , C.F. nr. 419894 nr.cad. A95/10/63 în suprafață 

de 910 mp C.F. nr. 419895, nr. cad. A95/10/64, în 

suprafață de 453 mp, C.F. nr. 419896, nr. cad. A95/10/65, 

în suprafață de 445 , C.F. nr. 419898 , nr. cad. 

A95/10/67  în suprafață de 454, C.F. nr. 419897, nr. cad. 

A95/10/68, în suprafață de 910 mp, C.F. nr. 419899, nr. 

cad. A95/10/68 în suprafață de 1.533 mp Moșnița Nouă, 

constând în teren curți construcții cu destinația drum 

acces, stradă și spații verzi , în urma declaraţiei 

de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către 

Ticușan Ioan-Silviu, Bărboi Codruța-Daniela, Ali Sief-

Dien și Ceontea Sabin-Emilian. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

78 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moşniţa Nouă, asupra imobillului cuprins în C.F. nr. 

404509,  Moşniţa Nouă, nr.cad. 404509  în suprafaţă de 

5.483 mp, constând în teren curți construcții cu destinația 

drum acces, stradă și spații verzi, în urma declaraţiei 

de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de 

către            Popovici Dimitrie, Popovici Paula-Alina, 

Marchiș Dumitru și Marchiș Marta.  

  
Dusă  la 

îndeplinire 

79 

privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moşniţa Nouă, asupra imobillului cuprins în C.F. nr. 

402674  Moşniţa Nouă, nr.cad. 98/5-6/96  în suprafaţă de 

15.645 mp, constând în teren curți construcții cu destinația 

drum acces, stradă și spații verzi, în urma declaraţiei 

de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către 

Hoduț Maria.  

  
Dusă  la 

îndeplinire 

80 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moşniţa Nouă, asupra imobillului cuprins în C.F. nr. 

411530 Moşniţa Nouă, nr.cad. 411530  în suprafaţă de 

3.813 mp, constând în teren curți construcții cu destinația 

drum acces, stradă și spații verzi, în urma declaraţiei 

de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către 

Corde Maria.  

  
Dusă  la 

îndeplinire 

81 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moşniţa Nouă, asupra imobillului cuprins în C.F. nr. 

420596 Moşniţa Nouă, nr.cad. 420596  în suprafaţă de 

7.550 mp, constând în teren curți construcții cu destinația 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Martie_29/77.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Martie_29/78.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Martie_29/79.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Martie_29/80.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Martie_29/81.pdf
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drum acces, stradă și spații verzi, în urma declaraţiei 

de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către 

societatea Filmar Garden S.R.L. prin Rus Petronela -Mia.  

82 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moşniţa Nouă, asupra imobillului cuprins în C.F. 

nr.417827 Moşniţa Nouă, nr.cad. Cc110/9/1/26 în 

suprafaţă de 4.650 mp, constând în teren curți construcții 

cu destinația drum acces, stradă și spații verzi, în urma 

declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă 

de către Marincu Cristina-Ioana și Hancheș Adina-Maria. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

83 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moşniţa Nouă, asupra imobillului cuprins în C.F. 

nr.403839 Moşniţa Nouă, nr.cad. de sub A1:403839 în 

suprafaţă de 9206 mp, constând în teren curți construcții 

cu destinația drum acces, stradă și spații verzi, în urma 

declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă 

de către Galik Matei, Galik Ioana Meșenschi Iulian, 

Meșenschi Emilia-Claudia și Goldiș Eugen -Adrian.  

  
Dusă  la 

îndeplinire 

84 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moşniţa Nouă, asupra imobillului cuprins în C.F. nr. 

409392 Moşniţa Nouă, nr.cad. Cc 600/1/5/45 în suprafaţă 

de 8898 mp, constând în teren curți construcții cu 

destinația drum acces, stradă și spații verzi, în urma 

declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă 

de către Bănățeanu Marius - Aurel și Arsenie Ginel - 

Emilian. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

85 

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - ”Zonă 

rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și servicii 

publice”, parcelele 400455 (A 157/4/1), 400454 (A 

157/4/2), 400716 (A 157/4/3), 400452 (A 137/4/4), 

Comuna Moșnița Nouă, sat Moșnița Nouă, județul Timiș, 

beneficiari ZOltan Olah, Gyongyike Olah, ZOltan Csaba 

Olah, Monica Carmen Olah. 

  
Caracter 

permanent 

86 

Privind punerea la dispoziția ”Proiectului regional de 

dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată din județul 

Timiș, în perioada 2014-2020 a terenului pentru 

construcția/extinderea/reabilitarea noilor investiții aferente 

acestuia. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

87 

Privind aprobarea raportului de evaluare al imobilului 

cuprins în C.F. nr. 419196 Moșnița Nouă, nr. cad. 419196, 

format din teren în suprafață de 216 mp, situate în 

localitatea Urseni și ai caietului de sarcini în vederea 

vânzării prin licitație publică deschisă, pentru amenajarea 

  
Dusă la 

îndeplinire 

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Martie_29/82.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Martie_29/83.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Martie_29/84.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Martie_29/85.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Martie_29/86.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Martie_29/87.pdf
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unui spațiu cu destinația de servicii complementare 

locuirii. 

88 

Privind aprobarea transformării funcției publice de 

execuție de referent grad profesional asistent, clasa III din 

cadrul Compartimentului de Asistență Socială în funcția 

publică de execuție de inspector grad profesional superior, 

clasa I și a funcției publice de execuție vacante de 

inspector , grad profesional principal, clasa I din cadrul 

Compartimentului Financiar Contabil în funcția publică de 

execuție de inspector, grad profesional superior, clasa I. 

  
Dusă la 

îndeplinire 

89 

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul 

public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în 

C.F. nr. 406163 Moșnița Nouă, nr. cad. 406163 în 

suprafață de 5.533 mp, constând în teren arabil intravilan 

extins pentru drum. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

90 

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul 

public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în 

C.F. nr. 420269 Moșnița Nouă, nr. cad. 420269 în 

suprafață de 2.229 mp, constând în teren arabil intravilan 

extins pentru drum. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

91 

Privind transmiterea spre administrare și folosință a unor 

mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate 

publică a comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

92 

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - ”Dezvoltare 

zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și 

servicii publice”, parcela 412499 (A101/2), Comuna 

Moșnița Nouă, Județul Timiș, având ca beneficiari pe 

ȘTIR VALER, ȘTIR MIRELA CRISTINA PĂRĂU 

IRINA GYONGHI, HEITLER ANDREAS 

  
Caracter 

permanent 

93 

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - ”Dezvoltare 

zonă rezidențială cu funcțiuni complementare, dotări și 

servicii publice”, parcela 404771 (A 613/8/b), Comuna 

Moșnița Nouă, sat Urseni, Județul Timiș, beneficiar 

CODREA CRISTINA ADRIANA. 

  
Caracter 

permanent 

94 

Privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal - 

”Dezvoltare zonă rezidențială cu funcțiuni 

complementare, dotări și servicii publice”, parcela 420371 

(101/1), Comuna Moșnița Nouă, Sat Moșnița Nouă, 

județul Timiș, având ca beneficiari STEPAN FLORINA 

SILVIA, HEGYESIOAN, HEGYES RENATE, OROS 

IOAN, OROS MARIA, DUBĂU DELIA ANUȚA, 

DUBĂU TIBERIU GEORGE, MEZEI GABRIELA, 

MEZEI DANIEL, COLȚEA RADU MIREL, COLTEA 

SIMONA, VERES ATTILA SANDOR. 

  
Caracter 

permanent  

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Martie_29/88.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Martie_29/89.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Martie_29/90.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Martie_29/91.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Martie_29/92.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Martie_29/93.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Martie_29/94.pdf
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95 

Privind aprobarea atribuirii de denumiri străzi în 

localitatea Urseni, comuna Moșnița Nouă. 
  

Dusă la 

îndeplinire  

96 

Privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli a S.C. 

MOȘNIȚEANA S.R.L. pe anul 2017 
  

 Caracter 

permanent 

97 

Privind aprobarea întocmirii documentației în vederea 

elaborării unui Plan Urbanistic Zonal pentru terenurile nr. 

cad. NGL 215, NGL 216, NGL 217, situate în Moșnița 

Veche. 

  
Caracter 

permanent  

98 

Privind mandatrea ADI Pădurea Bistra în desfășurarea 

unor activități 
  

Caracter 

permanent   

99 

Privind modificarea Hotărârii Consiliului Local Moșnița 

Nouă nr. 7 / 30.06.2016 privind constituirea comisiilor de 

specialitate pe domenii de activitate în cadrul Consiliului 

Local al comunei Moșnița Nouă. 

  
Dusă la 

îndeplinire  

100 

Privind aprobarea acordării normei de hrană funcționarilor 

publici care ocupă funcții specifice de polițiști locali în 

cadrul Poliției Locale Moșnița Nouă. 

  
Dusă la 

îndeplinire  

101 

Privind constatarea prelungirii în mod tacit a contractelor 

având ca obiect terenurile concesionate prin licitație 

publică, conform HCL cu nr. 66 / 2010, a HCL cu nr. 135 

/ 2013 prin încasarea impozitului, redevenței și a taxei de 

viabilizare de către concedent. 

  
Dusă la 

îndeplinire  

102 

Privind aprobarea încheierii unui contract cu un operator 

autorizat în vederea prestării activității de colectare și 

transport a deșeurilor provenite din locuințe, generate de 

activități de reamenajare și reabilitare interioară și / sau 

exterioară a acestora, pe teritoriul Comunei Moșnița Nouă 

  
Dusă la 

îndeplinire  

24.04 

103 

Privind aprobarea valorii de investiție a 

Proiectului ”Modernizare infrastructură rutieră în 

comuna Moșnița Nouă ”cu o valoare totală de 

5.590.209,71 lei din care: 4.424.018,05 lei valoare 

eligibilă și 1..166.191,66 lei valoare neeligibilă, rezultată 

în baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. 

C0720RN00011654700140/24.04.2017, încheiat cu 

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

104 

Privind aprobarea solicitării unei Scrisori de Garantare de 

la FNGCIMM SA IFN în valoare de 1. 769.607,00 lei, în 

vederea garantării obligațiilor de plată a avansului în 

valoare de 1.769.607,00 lei din fondurile nerambursabile 

pentru implementarea proiectului intitulat ” Modernizare 

infrastructură rutieră în comuna Moșnița Nouă ”, în 

baza contractului de finanțare nerambursabilă nr. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Martie_29/95.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Martie_29/96.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Martie_29/97.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Martie_29/98.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Martie_29/99.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Martie_29/100.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Martie_29/101.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Martie_29/102.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Aprilie_24/103.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Aprilie_24/104.pdf
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C0720RN00011653700140/ 24.04.2017 în favoarea 

Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale. 
 

  
  

26.04 

105 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr. 411603 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 

411603  cu suprafaţa de 700  mp, în vederea vânzării către 

.d-na Timea-Elisabeta Brandibur  în calitate de proprietară 

a construcţiei. 

  
Dusă la 

îndeplinire 
   

106 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr. 405799 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 

405799 cu suprafaţa de 684 mp, în vederea vânzării către 

d-nul Doru Ilienescu  în calitate de proprietar al 

construcţiilor. 

  
Dusă la 

îndeplinire  
   

107 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr. 405787 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 

405787 cu suprafaţa de 659 mp, în vederea vânzării către 

d-nul Cristinel-Ionel Marian  în calitate de proprietar al 

construcţiei. 

  
Dusă la 

îndeplinire  
   

108 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr. 405759 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 

405759 cu suprafaţa de 711 mp, în vederea vânzării către 

d-nul Sorin Lucian Sorincău, în calitate de proprietar al 

construcţiei. 

  
Dusă la 

îndeplinire  
   

109 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr. 404133 Moşniţa Nouă, nr.cadastral A 

665/1/13/1,Cc665/1/13/2 cu suprafaţa de 998 mp, în 

vederea vânzării către d-na Nina Grecu și Ion Grecu în 

calitate de proprietari a construcţiilor. 

  
Dusă la 

îndeplinire  
   

110 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F.nr. 405467 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 

405467 cu suprafaţa de 450  mp, în vederea vânzării către 

d-nul Stanco Unculov și d-na Claudia Unculov, în calitate 

de proprietari a construcţiilor. 

  
Dusă la 

îndeplinire  
   

111 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F.nr. 405450 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 

405450 cu suprafaţa de 450  mp, în vederea vânzării către 

d-nul Ionel Otescu și d-na Dorina Otescu, în calitate de 

proprietari a construcţiilor. 

  
Dusă la 

îndeplinire  
   

112 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F.nr. 405484 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 

405484 cu suprafaţa de 450  mp, în vederea vânzării către 

d-nul Nicolae Sorin Ciucur, în calitate de proprietari a 

construcţiei. 

  
Dusă la 

îndeplinire  
   

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Aprilie_26/105.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Aprilie_26/106.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Aprilie_26/107.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Aprilie_26/108.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Aprilie_26/109.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Aprilie_26/110.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Aprilie_26/111.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Aprilie_26/112.pdf
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113 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

412701 Moşniţa Nouă, nr. cad. A427/2-428/1/16 în 

suprafaţă de 40 mp constând în teren arabil intravilan, în 

urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de 

proprietate  depusă de către Murariu Radu. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

114 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

412694 Moşniţa Nouă, nr. cad. A427/2-428/1/15 în 

suprafaţă de 40 mp constând în teren arabil intravilan, în 

urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de 

proprietate  depusă de către Murariu Cristian. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

115 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 

412721 Moşniţa Nouă, nr. cad. A427/2-428/1/22 în 

suprafaţă de 59 mp constând în teren arabil intravilan, 

C.F. nr. 412695 Moşniţa Nouă, nr. cad. A427/2-428/1/21 

în suprafaţă de 59 mp constând în teren arabil 

intravilan,  C.F. nr. 412696 Moşniţa Nouă, nr. cad. 

A427/2-428/1/10 în suprafaţă de 59 mp si C.F. nr. 412669 

Moşniţa Nouă, nr. cad. A427/2-428/1/20 în suprafaţă de 

59 mp constând în teren arabil intravilan în urma 

declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă 

de către BOBOI GHEORGHE. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

116 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

412748 Moşniţa Nouă, nr. cad. A427/2-428/1/4 în 

suprafaţă de 60 mp constând în teren arabil intravilan, în 

urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de 

proprietate  depusă de către Mihoc Sorin Florin. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

117 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 

409995 Moşniţa Nouă, nr. cad. A427/2-428/1/11 în 

suprafaţă de 59 mp constând în teren arabil intravilan, 

C.F. nr. 409996 Moşniţa Nouă, nr. cad. A427/2-428/1/12 

în suprafaţă de 59 mp constând în teren arabil intravilan, 

si C.F. nr. 409997 Moşniţa Nouă, nr. cad. A427/2-

428/1/13 în suprafaţă de 59 mp constând în teren arabil 

intravilan în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de 

proprietate  depusă de către Ţoca Dumitru si Ţoca Maria. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

118 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

409998 Moşniţa Nouă, nr. cad. A427/2-428/1/6 în 

suprafaţă de 80 mp constând în teren arabil intravilan, în 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Aprilie_26/113.pdf
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urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de 

proprietate  depusă de către Ciocan Daniel-Luis si Scholtz 

Christine. 

119 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

412670 Moşniţa Nouă, nr. cad. A427/2-428/1/8 în 

suprafaţă de 40 mp constând în teren arabil intravilan, în 

urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de 

proprietate  depusă de către Ardelean Dan-Cosmin-Ion si 

Bălan Livia-Maria. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

120 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

402358 Moşniţa Nouă, nr.cad. CAD: Cc 626/3/2 în 

suprafaţă de 3.708 mp, constând în teren curți construcții 

pentru drum  și spații verzi , în urma declaraţiei 

de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de 

către  Laki Ludovic. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

121 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr. 411589 Moşniţa Nouă, nr.cadastral Ps 

145/1/14 cu suprafaţa de 612 mp, în vederea vânzării către 

d-nii Cristian-Nicolae Popovici, Claudia Popovici, Andrei 

Haibach și Corina-Argentina Haibach în calitate de 

proprietari a construcţiilor. 

  
Dusă la 

îndeplinire 
   

122 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

403914 Moşniţa Nouă, nr.cad. 403914 în suprafaţă de 

6.653 mp, constând în teren curți construcții cu destinația 

drum acces, stradă și spații verzi , în urma declaraţiei 

de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de 

către  Laki Ludovic. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

123 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 

407667 Moşniţa Veche, nr.cad. 50478, în cotă de 15/50, în 

suprafaţă de 5.055 mp,C.F. nr. 402886, nr. cad. 402886 în 

cotă de 5/8,  în suprafaţă de 3.024 mp, Moșnița Veche , 

C.F. nr. 414129  Moșnița Veche , nr. cad. 414129 , în cotă 

de ¼, în suprafaţă de 358 mp , C.F. nr. 414135, nr. cad. 

414135, în cotă de ¼, în suprafață de 2.380 mp constând 

în teren curți construcții, teren drum acces,drum stradal în 

intravilan extins,  în urma declaraţiei de  renunţare la 

dreptul de proprietate  depusă de către Chiorean Saveta. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

124 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 

407667 Moşniţa Veche, nr.cad. 50478, în cotă de 9/50 , în 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Aprilie_26/119.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Aprilie_26/120.pdf
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suprafaţă de 5.055 mp,C.F. nr. 402886, nr. cad. 402886 în 

cotă de 3/8,  în suprafaţă de 3.024 mp, Moșnița Veche , 

C.F. nr. 414129  Moșnița Veche , nr. cad. 414129 , în cotă 

de ¾  în suprafaţă de 358 mp , C.F. nr. 414135, Moșnița 

Veche nr. cad. 414135, în cotă de ¾, în suprafață de 2.380 

mp constând în teren curți construcții cu destinația drum 

acces, drum stradal, în urma declaraţiei de  renunţare la 

dreptul de proprietate  depusă de către Chiorean Cristian. 

125 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

404104 Moşniţa Nouă, nr.cad. A618/7/36  în suprafaţă de 

10.677 mp, constând în teren curți construcții cu destinația 

drum , în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de 

proprietate  depusă de către  Legrand Daniel. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

126 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

408244 Moşniţa Nouă, nr.cad. A618/9/2/45 în suprafaţă 

de 2.952 mp, constând în teren arabil în intravilan extins , 

în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de 

proprietate  depusă de către  Legrand Daniel. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

127 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 

418732, Urseni , nr. cad. A640/1/1, în cotă de 1/3, în 

suprafață de 5.072 mp, C.F. nr. 410714 Urseni, nr.cad. Cc 

636/2/6/1, în cotă de 7/14 în suprafaţă de 14.928 mp, 

constând în teren curți construcții cu destinația drum,în 

urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de 

proprietate  depusă de către  Ruppert Doina Marcela și 

Ruppert Ewald-Johann. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

128 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

410714 Moşniţa Nouă, nr.cad. Cc636/2/6/1 în suprafaţă de 

14.928 mp, constând în teren curți construcții cu destinația 

drum, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de 

proprietate  depusă de către d-na Văcărescu Elena. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

129 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

418958 Moşniţa Nouă, nr.cad. 418958 în suprafaţă de 3 

233 mp, constând în teren curți construcții cu destinația 

drum acces, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de 

proprietate  depusă de către Prisneac Nicoleta-Camelia, în 

calitate de administrator a Societății Imobiliara Timiș 

S.R.L. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Aprilie_26/125.pdf
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130 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F.nr. 405484 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 

405484 cu suprafaţa de 450  mp, în vederea vânzării către 

d-nul Nicolae Sorin Ciucur, în calitate de proprietari a 

construcţiei. 

  
Dusă la 

îndeplinire 
   

131 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr. 412446 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 

412446  cu suprafaţa de 500 mp, în vederea vânzării către 

d-na Kulcsar Katalin în calitate de proprietară a 

construcţiei. 

  
Dusă la 

îndeplinire 
   

132 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

412781 Moşniţa Nouă, nr.cad. A98/4/a/1/1/1/43 în 

suprafaţă de 6.777 mp, constând în teren curți construcții 

cu destinația drum acces, în urma declaraţiei de  renunţare 

la dreptul de proprietate  depusă de către Olah Ștefan în 

calitate de mandatar al d-nei Olah Iuliana. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

133 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

412289 Albina, nr.cad. 412289 în suprafaţă de 3.766 mp, 

constând în teren curți construcții cu destinația drum, în 

urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de 

proprietate  depusă de către Vida Francisc, Vida Anișoara, 

Morăraș Ramona Eleonora, Ilinca Alin-Sebastian, Rus 

Andreea-Daiana, Crețu Ion Costică, Crețu Raluca și 

Bahuczki Petru. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

134 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr.411590 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 

411590  cu suprafaţa de 612 mp, în vederea vânzării 

către   d-nul Andrei Jurescu, în calitate de proprietar al 

construcţiilor. 

  
Dusă la 

îndeplinire  
   

135 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

415032 Moșnița Nouă, nr.cad. A129/5/1/b, A 129/5/2/12 

în suprafaţă de 5.651 mp, constând în teren curți 

construcții cu destinația drum, în urma declaraţiei 

de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către 

Tarint Remus. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

136 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

414843 Moșnița Nouă, nr.cad. A414843 în suprafaţă de 

5.001 mp, constând în teren curți construcții cu destinația 

drum, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Aprilie_26/130.pdf
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proprietate  depusă de către Daniel Vierașu și Aurora 

Vierașu. 

137 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

402385 Moşniţa Nouă, nr.cad. CAD: Cc 626/3/1 în 

suprafaţă de 1.984 mp, constând în teren curți construcții 

cu destianția  drum și spații verzi , în urma declaraţiei 

de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de 

către  Laki Ludovic. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

138 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

407079 Moșnița Nouă, nr.cad. 407079 în suprafaţă de 

4.437 mp, constând în teren curți construcții cu destinația 

drum și spații verzi, în urma declaraţiei de  renunţare la 

dreptul de proprietate  depusă de Varga Dorin. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

139 

Pentru aprobarea completării art.2 din Anexa nr.1 la 

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

măsuri pentru asigurarea participării instituțiilor publice, 

agenților economici și a cetățenilor comunei Moșnița 

Nouă la realizarea acțiunilor de înfăptuire și păstrare a 

ordinii și curățeniei pe teritoriul comunei și la efectuarea 

la timp a activităților edilitar-gospodărești. 

  
Caracter 

permanent 
   

140 

Privind constatarea apartenenței terenului cuprins în C.F. 

nr. 419314 Moșnița Nouă, nr. topographic 63-64/b, situat 

în intravilanul localității Urseni, în suprafată de 1.917 mp, 

la proprietatea private a comunei Moșnița Nouă, în baza 

art. 36 din Legea 18/1991, republicată. 

  

S-a respins 

intabularea de 

către OCPI Timiș 

   

141 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr. 411575 Moșnița Nouă, nr. cadastral 

411575 cu suprafața de 776 mp, în vederea încheierii unui 

contract de concesiune, în favoarea lui Mateescu Raluca 

Alina, în calitate de proprietară a construcțiilor. 

  
Dusă la 

îndeplinire 
   

142 

Privind însușirea Dispoziției primarului cu nr. 

41/30.08.2016 privind desemnarea reprezentantului 

Primarului Comunei Moșnița Nouă în Consiliul de 

Administrație al Școlii cu Clasele I-VIII Moșnița Nouă. 

  
Dusă la 

îndeplinire  
   

143 

Privind înființarea Servicului Voluntar pentru situații de 

Urgență al Comunei Moșnița Nouă, jud. Timiș. 
  

Dusă la 

îndeplinire  
   

144 

Privind aprobarea atribuirii denumiri străzi în localitatea 

Urseni, comuna Moșnița Nouă. 
  

 Caracter 

permanent 
   

145 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr. 411628 Moșnița Nouă, nr. cadastral 

411628 cu suprafața de 612 mp, în vederea încheierii unui 

  
Dusă la 

îndeplinire  
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contract de concesiune, în favoarea lui Moraru Costinel, în 

calitate de proprietar a construcțiilor. 

146 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr. 413748 Moșnița Nouă, nr. cadastral 

413748 cu suprafața de 506 mp, în vederea încheierii unui 

contract de concesiune, în favoarea lui Stan Adrian, în 

calitate de proprietar a construcțiilor. 

  
 Dusă la 

îndeplinire 
   

147 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr. 413793 Moșnița Nouă, nr. cadastral 

413793 cu suprafața de 476 mp, în vederea încheierii unui 

contract de concesiune, în favoarea lui Bogdan Cristinela 

Aurica, în calitate de proprietară a construcțiilor. 

  
Dusă la 

îndeplinire  
   

148 

Privind aprobarea întocmirii documentației tehnico 

economice pentru lucrările de modernizare și extindere a 

sistemului de iluminat public local în comuna Moșnița 

Nouă. 

  
        Dusă  la 

îndeplinire  
   

149 

Privind aprobarea modificării organigramei și a statului de 

funcții al S.C. MOȘNIȚEANA S.R.L. 
  

Caracter 

permanent  
   

150 

Privind aprobarea demolării construcțiilor ilegale aflate pe 

domeniul public din localitatea Moșnița Veche, să se facă 

contra cost de către personalul SC Moșnițeana SRL 

Moșnița Nouă. 

  
Caracter 

permanent  
   

151 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. 

nr.404244 Moşniţa Nouă, nr. Cadastral Cc184-185/1/250, 

Mosnita Veche în suprafaţă de 3.288  mp, constând în 

teren curti constructii in intravilanul extins pentru zone 

verzi, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de 

proprietate  depusă de către BUGA VIOREL si BUGA 

LAURA. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

152 

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul 

public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în 

C.F. nr. 401226 Moșnița Nouă, nr. cad. DS626/2/1,2/7( nr. 

CF. vechi 1890) în suprafață de 3.270 mp, constând în 

teren arabil intravilan extins pentru drum. 

  

S-a depus la 

OCPI Timiș, 

inventarul 

domeniului public 

se va actualiza 

prin hotărâre de 

guvern   

   

153 

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul 

public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în 

C.F. nr. 401286  Moșnița Nouă, nr. cad. 401286 în 

suprafață de 4.011 mp, constând în teren arabil intravilan 

extins pentru drum. 

  

S-a depus la 

OCPI Timiș, 

inventarul 

domeniului public 

se va actualiza 
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http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Aprilie_26/151.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Aprilie_26/152.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Aprilie_26/153.pdf
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prin hotărâre de 

guvern   

154 

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul 

public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în 

C.F. nr. 401416 Moșnița Nouă, nr. cad. 50694 în suprafață 

de 5.698 mp,  C.F. 401407 Moșnița Nouă, nr. cad.50652, 

în suprafață de 3.214, C.F. nr  400898, Moșnița Nouă, nr. 

cad400898,  în suprafață de 3.150 mp, constând în teren 

arabil intravilan extins pentru drum. 

  

S-a depus la 

OCPI Timiș, 

inventarul 

domeniului public 

se va actualiza 

prin hotărâre de 

guvern   

   

155 

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul 

public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în 

C.F. nr. 402117 Moșnița Nouă, nr. cad. 402117 în 

suprafață  de 8.983 mp, constând în teren arabil intravilan 

extins pentru drum. 

  

S-a depus la 

OCPI Timiș, 

inventarul 

domeniului public 

se va actualiza 

prin hotărâre de 

guvern   

   

156 

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul 

public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în 

C.F. nr. 402785 Moșnița Nouă, nr. cad. 402785 în 

suprafață de 9.397 mp, constând în teren arabil intravilan 

extins pentru drum. 

  

S-a depus la 

OCPI Timiș, 

inventarul 

domeniului public 

se va actualiza 

prin hotărâre de 

guvern   

   

157 

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul 

public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în 

C.F. nr. 403680 Moșnița Nouă, nr. cad. A92/3/20-28  în 

suprafață de 11.720 mp, constând în teren arabil intravilan 

extins pentru drum. 

  

S-a depus la 

OCPI Timiș, 

inventarul 

domeniului public 

se va actualiza 

prin hotărâre de 

guvern   

   

158 

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul 

public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în 

C.F. nr. 403854 Moșnița Nouă, nr. cad. 403854 în 

suprafață  de 2.054 mp, C.F.  403863 Moșnița Nouă, nr. 

cad. 403863, în suprafață de 2.339 mp constând în teren 

arabil intravilan extins pentru stradă.  

  

S-a depus la 

OCPI Timiș, 

inventarul 

domeniului public 

se va actualiza 

prin hotărâre de 

guvern   

   

159 

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul 

public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în 

C.F. nr. 406307 Moșnița Nouă, nr. cad. Cc636/2/2/24 ( nr. 

CF vechi 2073)  în suprafață de 7.272 mp, constând în 

teren arabil intravilan extins pentru drum. 

  

S-a depus la 

OCPI Timiș, 

inventarul 

domeniului public 

se va actualiza 

prin hotărâre de 

guvern   

   

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Aprilie_26/154.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Aprilie_26/155.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Aprilie_26/156.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Aprilie_26/157.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Aprilie_26/158.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Aprilie_26/159.pdf
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160 

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul 

public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în 

C.F. nr. 407581 Moșnița Nouă, nr. cad. 50224 în suprafață 

de 7.388 mp, constând în teren arabil intravilan extins 

pentru drum. 

  

S-a depus la 

OCPI Timiș, 

inventarul 

domeniului public 

se va actualiza 

prin hotărâre de 

guvern   

   

161 

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul 

public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în 

C.F. nr. 409868 Moșnița Nouă, nr. cad. 403466 în 

suprafață de 3.112 mp, constând în teren arabil intravilan 

extins pentru zone verzi. 

  

S-a depus la 

OCPI Timiș, 

inventarul 

domeniului public 

se va actualiza 

prin hotărâre de 

guvern   

   

162 

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul 

public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în 

C.F. nr. 411436 Moșnița Nouă, nr. cad. 411436 în 

suprafață de 2.453 mp, constând în teren arabil intravilan 

extins pentru drum. 

  

S-a depus la 

OCPI Timiș, 

inventarul 

domeniului public 

se va actualiza 

prin hotărâre de 

guvern   

   

163 

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul 

public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în 

C.F. nr. 413317  Moșnița Nouă, nr. cad. 413317 în 

suprafață de 4.672 mp, constând în teren arabil intravilan 

extins pentru drum. 

  

S-a depus la 

OCPI Timiș, 

inventarul 

domeniului public 

se va actualiza 

prin hotărâre de 

guvern   

   

164 

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul 

public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în 

C.F. nr. 414323 Moșnița Nouă, nr. cad. 414323 în 

suprafață de 12.523 mp, constând în teren arabil intravilan 

extins pentru drum. 

  

S-a depus la 

OCPI Timiș, 

inventarul 

domeniului public 

se va actualiza 

prin hotărâre de 

guvern   

   

165 

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul 

public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în 

C.F. nr. 414397 Moșnița Nouă, nr. cad. A1 414397 în 

suprafață  de 11.774 mp, constând în teren arabil 

intravilan extins pentru stradă.  

  

S-a depus la 

OCPI Timiș, 

inventarul 

domeniului public 

se va actualiza 

prin hotărâre de 

guvern   

   

166 

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul 

public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în 
  

S-a depus la 

OCPI Timiș, 
   

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Aprilie_26/160.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Aprilie_26/161.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Aprilie_26/162.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Aprilie_26/163.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Aprilie_26/164.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Aprilie_26/165.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Aprilie_26/166.pdf
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C.F. nr. 414449 Moșnița Nouă, nr. cad. A1 414449 în 

suprafață  de 4.122 mp, constând în teren arabil intravilan 

extins pentru stradă.  

inventarul 

domeniului public 

se va actualiza 

prin hotărâre de 

guvern   

167 

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul 

public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în 

C.F. nr. 414764  Moșnița Nouă, nr. cad. 414764 în 

suprafață de 7.150 mp, constând în teren arabil intravilan 

extins pentru drum. 

  

S-a depus la 

OCPI Timiș, 

inventarul 

domeniului public 

se va actualiza 

prin hotărâre de 

guvern   

   

168 

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul 

public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în 

C.F. nr. 415691 Moșnița Nouă, nr. cad. 415691 în 

suprafață  de 256, C.F. 415694 Moșnița Nouă, nr. cad. 

415694, în suprafață de 303 mp,  C.F. 415698 Moșnița 

Nouă, nr. cad. 415698, în suprafață de 265 mp, C.F. 

415736 Moșnița Nouă, nr. cad. 415736 în suprafață de 

6.406  constând în teren arabil intravilan extins pentru 

drum. 

  

S-a depus la 

OCPI Timiș, 

inventarul 

domeniului public 

se va actualiza 

prin hotărâre de 

guvern   

   

169 

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul 

public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în 

C.F. nr. 417650 Moșnița Nouă, nr. cad. A634/1/a/2-3, 

634/1/b/27 în suprafață  de 6.548 mp, constând în teren 

arabil intravilan extins pentru drum.  

  

S-a depus la 

OCPI Timiș, 

inventarul 

domeniului public 

se va actualiza 

prin hotărâre de 

guvern   

   

170 

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul 

public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în 

C.F. nr. 418531 Moșnița Nouă, nr. cad. 418531 în 

suprafață de 2.486 mp, constând în teren arabil intravilan 

neîmprejmuit  pentru drum. 

  

S-a depus la 

OCPI Timiș, 

inventarul 

domeniului public 

se va actualiza 

prin hotărâre de 

guvern   

   

171 

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul 

public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în 

C.F. nr. 419937  Moșnița Nouă, nr. cad. 419937 în 

suprafață de 12.523 mp, constând în teren arabil intravilan 

extins pentru drum. 

  

S-a depus la 

OCPI Timiș, 

inventarul 

domeniului public 

se va actualiza 

prin hotărâre de 

guvern   

   

172 

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul 

public al comunei Moșnița Nouă a imobilului cuprins în 
  

S-a depus la 

OCPI Timiș, 
   

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Aprilie_26/167.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Aprilie_26/168.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Aprilie_26/169.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Aprilie_26/170.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Aprilie_26/171.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Aprilie_26/172.pdf
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C.F. nr. 419376 Moșnița Nouă, nr. cad. CC116/2/9/1 în 

suprafață  de 5.309 mp, C.F. nr. 419724 Moșnița Nouă, nr. 

cad. CC116/1/8/1 constând în teren curți construcții pentru 

drum, intravilan extins. 

inventarul 

domeniului public 

se va actualiza 

prin hotărâre de 

guvern   

173 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

40296766, C.F. nr 403108, nr.cad.403108, C.F. nr. 

402965, nr.cad 402965  Moșnița Nouă, în suprafaţă de 

308 mp, 467 mp, 4.285 mp, 901 mp constând în teren 

arabil, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de 

proprietate  depusă de Dimitrie Popovici și Alina Paula 

Popovici. 

  
       Dusă  la 

îndeplinire    
   

174 

Privind punerea la dispoziția Regiei Autonome de 

Transport Timișoara, cu titlu de folosință gratuită, a 

refugiilor pentru protecția călătorilor care folosesc 

mijloacele de transport în comun, și care fac parte din 

domeniul public al Comunei Moșnița Nouă. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

175 

Privind desemnarea consilierilor locali care sa facă parte 

din Comisia de Negociere pentru modificarea traseului 

canalului HCN146/2, respectiv modificarea limitei de 

hotar la imobilele Ps 150/2, Ps150/3/2, Ps 145/3. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

24.05 

176 

Privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei 

Moșnița Nouă pe anul 2017. 
  

 Caracter 

permanent 
   

177 

Privind aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 

2018. 

Anexa 

1 

Anexa 

2 

Caracter 

permanent  
   

178 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

416936 Moşniţa Nouă, nr. cad. 416936 în suprafaţă de 

6.140 mp constând în teren intravilan neimprejmuit pentru 

drum, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de 

proprietate  depusă de către Onofrei Modest și Onofrei 

Ana. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

179 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

401384 Moşniţa Nouă, nr. cad. 51726, în suprafaţă de 

3.705 mp constând în teren intravilan pentru drum, în 

urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de 

proprietate  depusă de către Crişan Gheorghe, Crişan 

Valeria, Simu Petrişor, Simu Claudia – Violeta, Dragotă 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Aprilie_26/173.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Aprilie_26/174.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Aprilie_26/175.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/mai_24/176.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/mai_24/177.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/mai_24/Anexa_1_HCL_177.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/mai_24/Anexa_1_HCL_177.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/mai_24/Anexa_2_HCL_177.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/mai_24/Anexa_2_HCL_177.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/mai_24/178.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/mai_24/179.pdf
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Ilie și Dragotă Maria, in calitate de coproprietari in cote 

de 1/3 parti fiecare. 

180 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

412169 Urseni, nr.cad. 412169, în suprafaţă de 2.705 mp, 

constând in teren intravilan pentru  drum, parcela LOT 18 

in intravilanul extins, în urma declaraţiei de  renunţare la 

dreptul de proprietate  depusă de către 

copropritarii  Hînciu Cornelia – Camelia asupra cotei de 

1/17, Boboc Gheorghe si sotia Boboc Ileana asupra cotei 

de 1/17, Goldiş Ioan si sotia Goldiş Mariana –Bombonica 

asupra cotei de 1/17, Puti Ioan – Vasile asupra cotei de 

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

Cristina asupra cotei de 2/17 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

181 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

412169 Urseni, nr.cad. 412169, în cotă de 2/17, în 

suprafaţă de 2.705 mp, constând in teren intravilan 

pentru  drum, parcela LOT 18 in intravilanul extins, în 

urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de 

proprietate  depusă de către Hriţcan Zaharie şi Hriţcan 

Maria Camelia 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

182 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 

409455 Moşniţa Nouă, nr. cad. Cc 618/8/b/49 în suprafaţă 

de 550 mp constând în teren intravilan drum pentru strada 

si C.F. nr. 409453 Moşniţa Nouă, nr. cad. Cc 618/8/b/48 

în suprafaţă de 7.569 mp constând în teren intravilan 

categoria curti constructii – drum strada, în urma 

declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă 

de către Miloş Mircia - Ioan și Miloş Lucreţia 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

183 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 

418941, nr.cad. 418941, parcela LOT 54 în suprafaţă de 

2.262 mp, C.F. nr. 418939, nr.cad. 418939, parcela LOT 

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

418940, parcela LOT 53 în suprafaţă de 1.267 mp 

constând in teren arabil in intravilan pentru  drumuri, 

inclusive trotuare si sptii verzi de aliniament, în urma 

declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă 

de către copropritarii  Petrea Constantin asupra cotei de 

65/246, Petrea Alexandru Cristian asupra cotei de 109/246 

si S.C. Eurotherm S.R.L. asupra cotei de 72/246 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/mai_24/180.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/mai_24/181.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/mai_24/182.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/mai_24/183.pdf
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184 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

412169 Urseni, nr.cad. 412169, în cotă de 1/17, în 

suprafaţă de 2.705 mp, constând in teren intravilan 

pentru  drum, parcela LOT 18 in intravilanul extins, în 

urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de 

proprietate  depusă de către Rusu Valentin şi Rusu 

Simona 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

185 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

404703 Urseni, nr.cad. 404703, în suprafaţă de 3.458 mp, 

constând in teren curti constructii intravilan pentru  drum 

si C.F. nr. 404702 Urseni, nr.cad. 404702, în suprafaţă de 

286 mp, constând in teren curti constructii intravilan 

pentru  drum, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul 

de proprietate  depusă de către Banu Ion – Aurelian si 

Banu Elisaveta 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

186 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr.413779  Moşniţa Nouă, nr.cadastral 

413779  cu suprafaţa de 66 mp, în vederea vânzării către 

d-nul Mihai Rebenciuc, în calitate de proprietar al 

construcţiei 

  
Dus la 

îndeplinire  
   

187 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr. 417166-C1  Moşniţa Nouă, nr.cadastral 

417166-C1  cu suprafaţa de 501 mp, în vederea vânzării 

către d-nul Ionel Florin Ghilezan și d-na Anca-Georgiana 

Ghilezan, în calitate de proprietari ai construcţiei   

  
Dus la 

îndeplinire  
   

188 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr. 405758  Moşniţa Nouă, nr. cadastral 

405758 cu suprafaţa de 690 mp, în vederea vânzării către 

d-nul Nistor Buga, în calitate de proprietar al construcţiei 

  
 Dus la 

îndeplinire 
   

189 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr. 413403  Moşniţa Nouă, nr. cadastral 

413403 cu suprafaţa de 501 mp, în vederea vânzării 

către   d-nul Cristian- Ciprian Chevereșan și d-na Adelina 

Chevereșan , în calitate de proprietari ai construcţiei 

  
Dus la 

îndeplinire  
   

190 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr. 405783  Moşniţa Nouă, nr. cadastral 

405753 cu suprafaţa de 659 mp, în vederea vânzării către 

d-nul Daniel Scripcariuc, în calitate de proprietar al 

construcţiei 

  
Dus la 

îndeplinire  
   

191 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr. 405783  Moşniţa Nouă, nr. cadastral 

405753 cu suprafaţa de 659 mp, în vederea vânzării 

  
Dus la 

îndeplinire  
   

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/mai_24/184.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/mai_24/185.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/mai_24/186.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/mai_24/187.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/mai_24/188.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/mai_24/189.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/mai_24/190.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/mai_24/191.pdf
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către   d-nul Dragoș Sovec și Simona Sovec, în calitate de 

proprietari ai construcţiei 

192 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr. 415015 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 

415015 cu suprafaţa de 998 mp, în vederea vânzării 

către   d-na Eugenia Maria Ștefan, în calitate de 

proprietară a construcţiei 

  
Dusă la 

îndeplinire  
   

193 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr. 411638 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 

411638 cu suprafaţa de 685 mp, în vederea vânzării către 

d-nul Ovidiu Marian Isac, în calitate de proprietar al 

construcţiei 

  
Dusă la 

îndeplinire  
   

194 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr. 417872 Moşniţa Nouă, nr. cadastral/top 

827/2/2-831/2/2, 853/2/2-854/2/2,861//2/13 cu suprafaţa 

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

și Nicoliță Gavrilă, în calitate de proprietari ai construcţiei 

  

Nu s-a efectuat 

vanzarea 

deoarece 

proprietarii 

construcției au 

debite neachiate 

la bugetul local 

   

195 

Privind aprobarea de reglementări urbanistice și indicatori 

teritoriali obligatorii pentru dezvoltările urbane din 

extravilanul comunei Moșnița Nouă 

  
 Dus la 

îndeplinire  
   

196 

Privind aprobarea Planului de acțiune privind serviciile 

sociale administrate și finanțate din bugetul Comunei 

Moșnița Nouă, pe anul 2017   

  
Caracter 

permanent  
   

197 

Privind punerea la dispoziția Regiei Autonome de 

Transport Timișoara, cu titlu de folosință gratuită a 

refugiilor pentru protecția călătorilor care folosesc 

mijloacele de transport în comun și care fac parte din 

domeniul public al Comunei Moșnița Nouă 

  
Dus la 

îndeplinire  
   

198 

 Pentru aprobarea Regulamentului Privind organizarea și 

funcționarea comisiei de circulație din cadrul 

Primăriei  Moșnița Nouă 

  
Dus la 

îndeplinire  
   

199 

Privind aprobarea atribuirii denumiri străzi în localitatea, 

Urseni, comuna Moșnița Nouă 
  

Dus la 

îndeplinire  
   

200 

Privind Constituirea Comisiei de Evaluare a Ofertelor 

pentru proiectul: Execuția lucrărilor de Modernizare 

Cămine Culturale din localitățile Moșnița Veche, Albina 

și Urseni, comuna Moșnița Nouă, Județul Timiș, furnizare 

mobilier în cadrul obiectivului , MODERNIZARE 

CĂMINE CULTURALE DIN LOCALITĂȚILE 

MOȘNIȚA VECHE, ALBINA ȘI URSENI, COMUNA 

MOȘNIȚA NOUĂ, JUDEȚUL TIMIȘ și furnizare 

  
Dusă  la 

îndeplinire  
   

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/mai_24/192.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/mai_24/193.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/mai_24/194.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/mai_24/195.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/mai_24/196.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/mai_24/197.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/mai_24/198.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/mai_24/199.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/mai_24/200.pdf
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”Echipamente audio video și IT ”în cadrul obiectivului 

MODERNIZARE CĂMINE CULTURALE DIN 

LOCALITĂȚILE MOȘNIȚA VECHE, ALBINA ȘI 

URSENI, COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ, JUDEȚUL 

TIMIȘ 

201 

Privind Constituirea Comisiei de Evaluare a Ofertelor 

pentru obiectivul -”ÎNFIINȚAREA UNEI CREȘE ÎN 

COMUNA MOȘNIȚA NOUĂ, JUDEȚUL TIMIȘ” 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

202 

Privind transmiterea spre administrare și folosință a unor 

mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate 

publică a comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

203 

Privind  aprobarea  deplasării  Ansablurilor de Dansuri 

Populare din  Albina și Urseni la un Festival Românesc cu 

caracter turistic- cultural în orașul Heidelberg, Germania 

cu două miccrobuze școlare pe perioada 22-26 iunie 2017 

  
Dusă la 

îndeplinire  
   

204 

Privind aprobarea încheierii unui  acord de parteneriat 

între comuna Moșnița Nouă și Salvați Copiii - Filiala 

Timișoara - ”Siguranță prin educație pentru nutriție și 

sănătate 

  
Dusă la 

îndeplinire  
   

205 

Privind aprobarea participării Comunei Moșnița Nouă la 

Programul de Stimulare a Înnoirii Parcului Auto Național 

(Programul Rabla 2017), în vederea achiziționării unui 

autoturism 

  
Dusă la 

îndeplinire  
   

206 

Privind  constatarea apartenenței terenului intravilan 

identificat prin nr. top. 693/1, înscris in C.F. nr. 412668 -

Moșnița Nouă, la proprietatea privată a Comunei Moșnița 

Nouă în baza art. 36 din L. 18/1991, 

republicată,  diminuarea suprafeței imobilului identificat 

prin nr. top. 6931/1, înscris în C.F. nr. 412668 – Moșnița 

Nouă ( de la 247 mp suprafața înscrisă în cartea Funciară 

la 242 mp suprafață rezultată din măsurători), dezlipirea 

imobilului cu nr. top. 6931/1 înscris în Cartea Funciară nr. 

412668 – Moșnița Nouă având suprafața din acte de 242 

mp, situată în intravilanul loc. Moșnița Nouă, com. 

Moșnița Nouă, în două parcele distincte, astfel: ”Lot 1 ”( 

nr. top 693/1/1) în suprafață de 127 mp având categoria de 

folosință ”curți construcții”   și ”Lot 2 ” ( nr. top 693/1/2 ) 

în suprafață de 115 mp având categoria de folosință ”curți 

construcții” 

  
Dusă la 

îndeplinire   
   

207 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

413131 Moşniţa Nouă, nr.cad. Cc170/15/1-2/17 în 

suprafaţă de 3.170 mp, constând în teren intravilan 

categoria de folosinta drum de acces - strada, în urma 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/mai_24/201.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/mai_24/202.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/mai_24/203.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/mai_24/204.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/mai_24/205.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/mai_24/206.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/mai_24/207.pdf
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declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă 

de către  S.C. Constructions Valentina S.R.L., prin 

administrator Pizzuto Beniamino 

208 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. 401141 

Moşniţa Nouă, nr. cad. 401141, nr. Tarla 51566, nr. 

Parcela 19, compus din teren intravilan  în suprafaţă de 

3.620 mp constând în teren intravilan categoria de 

folosinta drum de acces - strada, în urma declaraţiei 

de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de Glaţchi 

Anton-Ionut si Glaţchi Oana-Carina 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

209 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. 419833 

Moşniţa Nouă,nr.cad.Ds 195/1/3/24, in suprafaţă de 4.241 

mp constând în teren intravilan categoria de folosinta 

drum, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de 

proprietate  depusa de Crîşmariu Aspazia 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

210 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. 415658 

Moşniţa Nouă, nr.cad.415658, LOT 7 in suprafaţă de 

4.900 mp constând în teren neimprejmuit pentru zona 

circulatii, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de 

proprietate  depusa de Sabo Liviu 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

211 

Privind  Constituirea Consiliului Comunitar Consultativ 

Privind Protecția Drepturilor Copilului din Comuna 

Moșnița Nouă și aprobarea Regulamentului de Organizare 

și Funcționare al acestuia 

  
Dusă la 

îndeplinire 
   

212 

Privind  aprobarea rapoartelor de evaluare ale terenurilor, 

menționate mai jos și ale caietului de sarcini în vederea 

concesionării prin licitație publică deschisă. 

Anexa 

1 

Caracter 

permanent 
   

. 

   

30.05 213 

Privind aprobarea proiectului ”Emergency  preparedness 

in the cross border area of  Moșnița Nouă and 

Ujszentivan” 

  
Proiectul a fost 

refuzat 
   

  

214 

Privind aprobarea valorii de investiție a 

proiectului  ”Înființarea unei creșe în comuna Moșnița 

Nouă, jud. Timiș” 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

215 

Privind solicitarea unei scrisori de garantare de la 

FNGCIMM SA IFN în valoare de 872.000,00 lei, în 

vederea garantării obligațiilor de plată a avansului în 

valoare de 872.000,00 lei din fondurile nerambursabile 

pentru implementarea proiectului intitulat ”Înființarea 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/mai_24/208.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/mai_24/209.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/mai_24/210.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/mai_24/211.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/mai_24/212.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/mai_24/Anexa_1_HCL_212.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/mai_24/Anexa_1_HCL_212.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/mai_24/P.V._24.05.2017_(1).pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/mai_30/213.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iunie_19/214.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iunie_19/215.pdf
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unei creșe în comuna Moșnița Nouă, jud. Timiș” în 

localitatea Moșnița Nouă, com. Moșnița Nouă, jud. Timiș. 

28.06 

216 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr. 405832  Moşniţa Nouă, nr.cadastral 

405832  cu suprafaţa de 640 mp, în vederea vânzării 

către  d-nul Hendea Ovidiu Daniel, în calitate de 

proprietar al construcţiei 

  
Dusă la 

îndeplinire  
   

217 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr. 411582  Moşniţa Nouă, nr.cadastral 

411582 cu suprafaţa de 700 mp, în vederea vânzării 

către  d-nul Cătălin – Nicolaie Marin, în calitate de 

proprietar al construcţiei 

  
Dusă la 

îndeplinire  
   

218 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr. 405453 Moşniţa Nouă, situat în sat 

Moșnița Veche nr.cadastral 405453 cu suprafaţa de 450 

mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în 

favoarea d-nei Anca-Ramona Buhăceanu  și a d-lui 

Cristian  Buhăceanu, în calitate de proprietari ai 

construcţiei 

  
Dusă la 

îndeplinire  
   

219 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr. 413778 Moşniţa Nouă, situat în sat 

Urseni nr.cadastral 413778 cu suprafaţa de 528 mp, în 

vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea 

d-nei Alina-Cristina Caba și a d-lui Cristian  Caba, în 

calitate de proprietari ai construcţiei 

  
Dusă la 

îndeplinire  
   

220 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr. 405782  Moşniţa Nouă, nr.cadastral 

405782 cu suprafaţa de 659  mp, în vederea încheierii 

unui contract de concesiune în favoarea d-nei Mioara-

Nicoleta Barbu și a d-lui Eugen Adrian Barbu, în calitate 

de proprietari ai construcţiei 

  
Dusă la 

îndeplinire  
   

221 

Privind aprobarea recompensării persoanelor care au 

împlinit 50 de ani de la încheierea căsătoriei  

Anexa 

1 

 Dusă la 

îndeplinire 
   

222 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr. 405446 Moşniţa Nouă, situat în sat 

Moșnița Veche, nr.cadastral 405446 cu suprafaţa de 450 

mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în 

favoarea d-nei Dana Bogdănescu și a d-lui  George-

Marius Bogdănescu , în calitate de proprietari ai 

construcţiei 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

223 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr. 405528 Moşniţa Nouă, situat în sat 

Moșnița Veche, nr.cadastral 405528 cu suprafaţa de 450 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iunie_28/216.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iunie_28/217.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iunie_28/218.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iunie_28/219.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iunie_28/220.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iunie_28/221.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iunie_28/An1_HCL_222.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iunie_28/An1_HCL_222.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iunie_28/222.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iunie_28/223.pdf
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mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în 

favoarea d-nei Alina-Mihaela Răduică în calitate de 

proprietară a construcţiei 

224 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr. 413786 Moşniţa Nouă, sat Urseni 

nr.cadastral 413786  cu suprafaţa de 469 mp, în vederea 

vânzării către  d-na Maria Popovici, în calitate de 

proprietar al construcţiei 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

225 

Privind aprobarea  atribuirii  denumiri străzi în localitatea, 

Urseni, comuna Moşniţa Nouă 
  

Dusă la 

îndeplinire 
   

226 

Privind transmiterea spre administrare şi folosinţă a 

unor  mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate 

publică a comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

227 

Privind aprobarea înscrierii în cartea funciară cu nr. 

402501, nr.top 429-430/1/1 și în cartea funciară cu nr. 

405241, nr. Cad 405241 Moșnița Nouă, situate în 

localitatea Moșnița Veche, a suprafeței reale de teren 

rezultate în urma măsurătorilor 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

228 

Privind aprobarea întocmirii documentației în vederea 

elaborării unui Plan Urbanistic Zonal pentru terenurile nr. 

cadastral 406428 în suprafață de 3486 mp și nr. cadastral 

404975 în suprafață de 2683 mp situate în localitatea 

Moșnița Veche în vederea dezvoltării de zone cu funcțiuni 

mixte de tipul serviciilor generale, activități comerciale și 

turistice și alte activități care nu afectează locuirea 

  
Caracter 

permanent  
   

229 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moşniţa Nouă, asupra cotei de 148/198 din imobilul 

cuprins în C.F. nr. 407973.Moşniţa Nouă, nr. cad. 407973 

în suprafaţă de 4.718 mp, constând în teren arabil 

intravilan extins pentru drumuri, în urma declaraţiei 

de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către 

Costil Ioan Adrian,  asupra cotei de 2/3 din 50/198, în 

suprafață de 4.718 mp din aceeași carte funciară în urma 

declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă 

de către Mitraş Marius Florin, si asupra cotei de 1/3 din 

50/198, în suprafață de 4.718 mp din aceeași carte 

funciară în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de 

proprietate  depusă de către Popa Şerban 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

230 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moşniţa Nouă, asupra cotei de 48/50 din imobilul cuprins 

în C.F. nr. 407754 Moşniţa Nouă, Localitatea Urseni nr. 

cad. Cc 659/1-2/1 în suprafaţă de 5.224  mp, constând în 

teren intravilan curti constructii pentru drum de acces in 

intravilan extins, în urma declaraţiei de  renunţare la 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iunie_28/224.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iunie_28/225.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iunie_28/226.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iunie_28/227.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iunie_28/228.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iunie_28/229.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iunie_28/230.pdf
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dreptul de proprietate  depusă de către Dan Cosmin 

Ovidiu 

231 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

411981 Moşniţa Nouă, nr. cad. 411981 în suprafaţă de 

9.063 mp, constând în teren intravilan curti constructii 

pentru drum de acces – strada intravilan extins, în urma 

declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă 

de către Gyorfi Tibor 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

232 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

409282 Moşniţa Nouă, nr. cad. Cc 600/1/8/56  în 

suprafaţă de 16.208 mp constând în teren intravilan 

pentru drum, în urma declaraţiei de  renunţare la 

dreptul de proprietate  depusă de către S.C. LZ 

Coronaland S.R.L. prin imputernicit Jucuţ Ana 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

233 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moşniţa Nouă, asupra cotei de 1/17 din imobilul cuprins 

în C.F. nr. 412169 Moşniţa Nouă, Localitatea Urseni nr. 

cad. 412169 în suprafaţă de 2.705  mp, constând în teren 

LOT 18 pentru drum strada in intravilan extins, în urma 

declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă 

de către Mihali Bogdan Călin 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

234 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moşniţa Nouă, asupra cotei de 2/15 din imobilul cuprins 

în C.F. nr. 409661 Moşniţa Nouă, Localitatea Mosnita 

Veche nr. cad. Cc 618/1/1/23 în suprafaţă de 5.442 mp, 

constând în teren intravilan pentru drum, în urma 

declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă 

de către Negreţ Mircea Nicolae si sotia Negreţ Georgeta 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

235 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moşniţa Nouă, asupra cotei de 1/2 din imobilul 

cuprins în C.F. nr. 410842 Moşniţa Nouă, nr. cad. Ds 

659/3-4/1 600/1/8/56  în suprafaţă de 5.548 mp 

constând în teren intravilan pentru drum, în urma 

declaraţiei de  renunţare la dreptul de 

proprietate  depusă de către Poenaru Mărioara 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

236 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moşniţa Nouă, asupra cotei de 1/50 din imobilul 

cuprins în C.F. nr. 407754.Moşniţa Nouă, Sat Urseni 

nr. cad. 659/1-2/1 în suprafaţă de 5.224 mp, constând 

în teren intravilan curti constructii pentru drum de 

acces in intravilan extins, în urma declaraţiei 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iunie_28/231.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iunie_28/232.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iunie_28/233.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iunie_28/234.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iunie_28/235.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iunie_28/236.pdf
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de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către 

Rădoi Georgeta 

237 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

411487 Moşniţa Nouă, nr. cad. 411487 (parcela nr. 9) 

în suprafaţă de 1.081 mp constând în teren curti 

constructii arabil intravilan pentru drum, în urma 

declaraţiei de  renunţare la dreptul de 

proprietate  depusă de către Robu Maria 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

238 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

416120 Moşniţa Nouă, nr. cad. 416120 în suprafaţă de 

4.522 mp constând în teren arabil intravilan pentru 

circulatii, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul 

de proprietate  depusă de către Socianu Victor și 

Socianu Mărioara 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

239 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moşniţa Nouă, asupra cotei de 3/6 din imobilele 

inscrise in C.F. nr. 420179 Moşniţa Nouă, Localitatea 

Mosnita Veche nr. cad. 420179 în suprafaţă de 

126  mp, constând în teren arabil pentru zona verde, 

C.F. nr. 420187 Moşniţa Nouă, Localitatea Mosnita 

Veche nr. cad. 420187 în suprafaţă de 508  mp, 

constând în teren arabil pentru zona verde, C.F. nr. 

420188 Moşniţa Nouă, Localitatea Mosnita Veche nr. 

cad. 420188 în suprafaţă de 66  mp, constând în teren 

arabil pentru zona verde, C.F. nr. 420189 Moşniţa 

Nouă, Localitatea Mosnita Veche nr. cad. 420189 în 

suprafaţă de 2.409  mp, constând în teren arabil pentru 

drum si spatii verzi de aliniament în urma declaraţiei 

de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către 

Vişan Dorin si sotia Vişan Marinela, asupra cotei de 

1/6 din aceleași carti funciare, în urma declaraţiei 

de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către 

Matei Costin Dragoş si sotia Matei Rodica Ileana, 

asupra cotei de 1/6 din aceleași carti funciare, în urma 

declaraţiei de  renunţare la dreptul de 

proprietate  depusă de către Niţă Traian Florin si sotia 

Niţă Daciana Sorina, asupra cotei de 1/6 din aceleași 

carti funciare, în urma declaraţiei de  renunţare la 

dreptul de proprietate  depusă de către Arnăutu Marian 

Cătalin 1/6 din aceleași carti funciare 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

240 

Privind constatarea apartenenţei terenului cuprins în C.F. 

nr. 417034 Moşniţa Nouă, nr.topografic 564/6/a, în 
  

Dusă la 

îndeplinire 
   

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iunie_28/237.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iunie_28/238.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iunie_28/239.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iunie_28/240.pdf
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suprafaţă de 1.553 mp și în C.F. nr. 417034 Moşniţa 

Nouă, nr.topografic 564/6/b, în suprafaţă de 1.000 mp 

situat în intravilanul localităţii Urseni,  la  proprietatea 

privată a comunei Moşniţa Nouă, în baza art.36 din Legea 

nr.18/1991, republicată 

241 

Privind principiile de proiectare corespunzătoare 

mansardelor 
  

Caracter 

permanent  
   

242 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr. 405466 Moşniţa Nouă, sat Moșnița 

Veche nr.cadastral 405466 cu suprafaţa de 450 mp, în 

vederea vânzării către  d-nul Mircea Foaliș, în calitate de 

proprietar al construcţiei 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

243 

Privind intabularea drumurilor agricole situate în Comuna 

Moşnita Nouă cu numerele cadastrale DE 61/1, DE 61/2, 

DE 61/3, DE 72 în proprietatea Comunei Moşnita Nouă, 

domeniul public și administrarea Consiliului Local 

Moşnita Nouă 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

244 

Privind constatarea apartenenţei terenului cuprins în C.F. 

nr. 420974 Moşniţa Nouă, nr.topografic 681/1/1/a, cu 

suprafața măsurată de 5475  situat în intravilanul 

localităţii Moșnița Nouă,  la  proprietatea comunei 

Moşniţa Nouă, în baza art.36 din Legea nr.18/1991, 

republicată 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

245 

Privind aprobarea înaintării unei solicitări de trecere a 

imobilului cuprins în C.F. nr 2229, nr.cad Cc27/1, 

Moșnița Veche în suprafață de 2.400 mp, pe care se află 

edificat cantonul, din proprietatea publică a Statului 

Român și administrarea Ocolului Silvic Lunca Timișului 

în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă și 

administarea Consiliului local Moșnița Nouă  

  

S-a depus 

hotărârea de 

consiliu 

   

246 

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -“ Zona 

rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si 

servicii publice”, parcela 410454 ( A 193/1/2), Comuna 

Mosnita Noua, sat Moșnițas Veche Judetul Timis având 

ca beneficiari pe  Tiberiu GRUIȚA și soția Daniela 

Elena GRUIȚA  

  
Caracter 

permanent 
   

247 

Pentru aprobarea  caietului de sarcini privind încheierea 

unui contract cu un operator autorizat în vederea prestării 

activității de colectare și transport a deșeurilor provenite 

din locuințe, generate de activități de reamenajare, 

amenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a 

acestora, pe teritoriul comunei Moșnița Nouă 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iunie_28/241.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iunie_28/242.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iunie_28/243.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iunie_28/244.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iunie_28/245.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iunie_28/246.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iunie_28/247.pdf
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248 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

403680 Moşniţa Nouă, Localitatea Mosnita Veche nr. cad. 

403680 în suprafaţă de 11.720  mp in acte si 11.546  mp 

suprafata masurata, parcela 56, constând în teren arabil 

intravilan pentru strada, în urma declaraţiei de  renunţare 

la dreptul de proprietate  depusă de către Denes Iuliana si 

Denes Francisc 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

249 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

415144.Moşniţa Nouă, nr. cad. A621/29/22 în 

suprafaţă de 6.232 mp, constând în teren intravilan, în 

urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de 

proprietate  depusă de către coproprietarii Kiss Iosif, 

Kiss Mihai si Balazs Mihai Matei 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

250 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moşniţa Nouă, asupra cotei de 1/15 din imobilul cuprins 

în C.F. nr. 409661 Moşniţa Nouă, Localitatea Mosnita 

Veche nr. cad. Cc 618/1/1/23 în suprafaţă de 5.442 mp, 

constând în teren intravilan, în urma declaraţiei 

de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către 

Nişulescu Gheorghe Cătălin si sotia Nişulescu Oana 

Amalia,  asupra cotei de 1/15, în suprafață de 5.442 mp 

din aceeași carte funciară în urma declaraţiei de  renunţare 

la dreptul de proprietate  depusă de către Alexandru 

Mircea si sotia Alexandru Gabriela Lavinia, asupra cotei 

de 1/15, în suprafață de 5.442 mp din aceeași carte 

funciară în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de 

proprietate  depusă de către Cânţa Iulian Cătălin si sotia 

Cânţa Lenuţa Daniela, asupra cotei de 1/15, în suprafață 

de 5.442 mp din aceeași carte funciară în urma declaraţiei 

de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către 

Todor Cosmin Cătălin si sotia Todor Doina Lavinia, 

asupra cotei de 4/15, în suprafață de 5.442 mp din aceeași 

carte funciară în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul 

de proprietate  depusă de către S.C. Development S.R.L., 

prin reprezentant legal Danciu Radu si S.C. TD Tempo 

S.R.L. prin reprezentant legal Tulhină Dorin 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

251 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprins în C.F. nr. 

411333 Giroc nr. cad. 411333 în suprafaţă de 1.541 mp, 

constând în teren arabil pentru spatii verzi in intravilan 

extins, C.F. nr. 411380 Giroc nr. cad. 411380 în suprafaţă 

de 37 mp, constând în teren arabil pentru spatii verzi in 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iunie_28/248.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iunie_28/249.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iunie_28/250.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iunie_28/251.pdf
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intravilan extins si C.F. nr. 411381 Giroc, nr. cad. 411381 

în suprafaţă de 7.314 mp, constând în teren arabil pentru 

drum in intravilan extins, în urma declaraţiei de  renunţare 

la dreptul de proprietate  depusă de către coproprietarii 

Micşa Maria si Ojoga Gabriela 

252 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprins în C.F. nr. 

411411 Giroc nr. cad. 411411 în suprafaţă de 2.331 mp, 

constând în teren arabil pentru spatii verzi in intravilan 

extins si C.F. nr. 411412 Giroc, nr. cad. 411412 în 

suprafaţă de 5.996 mp, constând în teren arabil pentru 

drum in intravilan extins, în urma declaraţiei de  renunţare 

la dreptul de proprietate  depusă de către coproprietarii 

Micşa Maria si Ojoga Gabriela 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

253 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

411465 Moşniţa Nouă, Localitatea Moşnita Veche nr. cad. 

38-39/a-b/3 în suprafaţă de 918  mp, categoria altele, teren 

pentru drum, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul 

de proprietate  depusă de către Picoş Constantin Ioan si 

Picoş Simona 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

254 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

412105 Moşniţa Nouă, Localitatea Moşniţa Veche nr. cad. 

412105 în suprafaţă de 417  mp, constând în teren curti 

constructii in intravilan pentru drum, în urma declaraţiei 

de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către 

coproprietarii Pop Valentin, Pop Ana, Pop Paul Vasile si 

Dobra Elisabeta 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

255 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

409755 Moşniţa Nouă, Localitatea Moşniţa Nouă nr. cad. 

409755 în suprafaţă de 4.700  mp, constând în teren curti 

constructii in intravilan extins pentru drum acces, strada si 

spatii verzi, în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de 

proprietate  depusă de către Szucs Iuliana, Szucs Stefan si 

Ceapsa Iuliana 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

256 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

414231 Moşniţa Nouă, Localitatea Moşnita Veche nr. cad. 

414231 în suprafaţă de 1.168  mp, categoria curti 

constructii, teren pentru drum, în urma declaraţiei 

de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către 

Popa Silvia in calitate de nud proprietar si Codrean Floare 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iunie_28/252.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iunie_28/253.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iunie_28/254.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iunie_28/255.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iunie_28/256.pdf
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in calitate de beneficiara a dreptului de uzufruct viager in 

cota de ¾ parte notat  sub C1 

11.07 

257 

Privind acordarea unor  premii în suma totală de 10.600 

lei, respectiv premiul de  3.000  lei sportivului de 

performanţă internațională Alexandru Dorin pentru 

obținerea locului I și medalia de aur la Judo Master din 

data de 19 -20.05.2017, a 5 premii a câte 1.000 lei locul I 

campionatul național pentru sportivii Daniliuc Alexandru, 

la probele Kumite-Shotocan și Ju-Jitsu, Ciocoiu Jasmina 

la Kick-Box,  Lupu Valentin -Kick-Box,  Ciucur Mihai la 

proba Ju-Jitsu și Ciucur Gabi -Ju-Jitsu, a 4 premii a câte 

700 lei locul II la campionatul național pentru Căpâlnaș 

Alexandra la proba Kumite-Shotocan, Cristescu Denis la 

Kick-Box, Kothai Loredan -Ju-jitsu și Cova Letiția Ju-

Jitsu și a 2 premii a câte 400 lei pentru locul III la 

campionatul național pentru sportivii Cova Larisa la proba 

Ju-Jitsu și Gyorfi Andreas la proba Kick Box. 

  Dus la îndeplinire    

258 

Privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița 

Nouă, pe anul 2017. 
  

Caracter 

permanent 
   

259 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moşniţa Nouă, asupra cotei de25/79 din imobilul cuprins 

în C.F. nr. 416843.Moşniţa Nouă, Sat Urseni nr. cad. 

416843 în suprafaţă de 3.110 mp, constând în teren 

intravilan pentru strazi, în urma declaraţiei de  renunţare la 

dreptul de proprietate  depusă de către Ursulescu 

Gheorghe Viorel si sotia Ursulescu Gabriela Laura si 

asupra cotei de 15/79, în suprafață de 3.110 mp din 

aceeași carte funciară în urma declaraţiei de  renunţare la 

dreptul de proprietate  depusă de către Proteasa Alexandru 

Constantin. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

260 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprins în C.F. nr. 

403240 Moşniţa Nouă, Localitatea Moşniţa Veche nr. cad. 

50499 în suprafaţă de 231 mp, constând în teren intravilan 

pentru drum, C.F. nr. 403242 Moşniţa Nouă, Localitatea 

Moşniţa Veche nr. cad. 50500 în suprafaţă de 674 mp, 

constând în teren intravilan pentru drum, C.F. nr. 403243 

Moşniţa Nouă, Localitatea Moşniţa Veche nr. cad. 50501 

în suprafaţă de 662 mp, constând în teren intravilan pentru 

drum, C.F. nr. 403244 Moşniţa Nouă, Localitatea Moşniţa 

Veche nr. cad. 50502 în suprafaţă de 665 mp, constând în 

teren intravilan pentru drum, C.F. nr. 403245 Moşniţa 

Nouă, Localitatea Moşniţa Veche nr. cad. 50503 în 

suprafaţă de 423 mp, constând în teren intravilan pentru 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iulie_11/257.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iulie_11/258.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iulie_11/259.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iulie_11/260.pdf
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drum  în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de 

proprietate  depusă de către coproprietarii Proteasa Mircea 

si Proteasa Adriana Felicia.   

261/A 

Privind stabilirea taxei speciale pentru amplasarea de 

pământ provenit din excavări pe terenuri aflate în 

proprietatea comunei Moșnița Nouă. 

  
Caracter 

permanent 
   

20.07 

262 

Privind aprobarea solicitării unei Scrisori de Garantare de 

la FNGCIMM SA IFN în valoare de 1.815.000,00 lei, în 

vederea garantării obligațiilor de plată a avansului în 

valoare de 1.815.000,00 lei din fondurile nerambursabile 

pentru implementarea proiectului intitulat ”Extindere 

canalizare menajeră în localitatea Urseni, comuna Moșnița 

Nouă”, în comuna Moșnița Nouă, jud. Timiș. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

263 

Privind aprobarea valorii de investiții a proiectului 

”Extindere canalizare menajeră în localitatea Urseni, 

comuna Moșnița Nouă”. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

26.07 

264 

Privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița 

Nouă pe anul 2017 
  

Caracter 

permanent 
   

265 

Privind stabilirea salariilor de bază a funcționarilor publici 

și a personalului contractual din cadrul aparatului propriu 

al primarului Comunei Moșnița Nouă și aparatul 

permanent al Consiliului Local Moșnița Nouă 

Anexa 

1 

Dusă  la 

îndeplinire 
   

266 

Privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în 

valoare de 4.800 lei minorei Lăpădatu Lorena cu 

domiciliul în localitatea Moșnița Veche, str. Bisericii nr. 

67, în vederea achitării contravalorii intervenției 

chirurgicale prin Miofobrotomie subcutanată pe etape care 

se va realiza în Republica Moldova 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

267 

Privind aprobarea  atribuirii  denumiri străzi situate pe 

teritoriul  comunei  Moşniţa Nouă, sat Moșnița Veche, 

Moșnița Nouă 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

268 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr. 405785 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 

405785 cu suprafaţa de 659 mp, în vederea vânzării 

către  d-nul Ioan Grigorie Urechiatu, în calitate de 

proprietar al construcţiei 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

269 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr. 405776  Moşniţa Nouă, nr.cadastral 

405776 cu suprafaţa de 690 mp, în vederea vânzării 

către  d-nul Marius Iulian MIHULIN, în calitate de 

proprietar al construcţiei 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

270 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr. 413808  Moşniţa Nouă, sat Urseni, 
  

Dusă  la 

îndeplinire 
   

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iulie_11/261_A.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iulie_20/262.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iulie_20/263.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iulie_26/264.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iulie_26/265.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iulie_26/Anexa_1_HCL_265.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iulie_26/Anexa_1_HCL_265.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iulie_26/266.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iulie_26/267.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iulie_26/268.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iulie_26/269.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iulie_26/270.pdf
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nr.cadastral 413808 cu suprafaţa de 618  mp, în vederea 

încheierii unui contract de concesiune în favoarea d-lui 

Viorel Iosif, în calitate de proprietar al  construcţiei 

271 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr. 405778  Moşniţa Nouă, nr.cadastral 

405778 cu suprafaţa de 653 mp, în vederea vânzării 

către  d-nul Marian Mîndruț , în calitate de proprietar al 

construcţiei 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

272 

privind aprobarea achiziționării a 15 tablete marca Lenovo 

tab 3,7 consilierilor locali în vederea studierii materialelor 

de ședință 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

273 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

411419 Moșnița Nouă, nr.cad. 411419, în suprafaţă de 

7.895 mp, constând în teren curti constructii intravilan 

pentru strada în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul 

de proprietate  depusă de către Ilie Mihai Valetin 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

274 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

412110 comuna Moșnița Nouă, localitate Moșnița Veche, 

nr.cad. 412110, în suprafaţă de 421 mp, constând în teren 

intravilan în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de 

proprietate  depusă de către POP VALENTIN și soția 

POP ANA, POP PAUL VASILE și DOBRA 

ELISABETA 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

275 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

420991 comuna Moșnița Nouă, localitatea Urseni, nr.cad. 

420991, în suprafaţă de 4.703 mp, constând în teren arabil 

în intravilan extins pentru drum în urma declaraţiei 

de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către 

societatea ,,FILMAR GARDEN” prin administrator 

Ridani Filippo 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

276 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

416602 comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița 

Veche, nr.cad. 416602, în suprafaţă de 4.787 mp, constând 

în teren pentru drum intravilan extins în urma declaraţiei 

de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către 

Balta Nicolae și Balta Daniela-Monica 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

277 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

420949 Moșnița Nouă, nr.cad. 420949, în suprafaţă de 

717 mp, constând în teren curți construcții, intravilan 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iulie_26/271.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iulie_26/272.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iulie_26/273.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iulie_26/274.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iulie_26/275.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iulie_26/276.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iulie_26/277.pdf
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pentru drum în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de 

proprietate  depusă de către COTUNA DINU și COTUNA 

ANA 

278 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

421007 com. Moșnița Nouă, localitatea Urseni, nr.cad. 

421007, în suprafaţă de 5.236 mp constând în teren arabil 

în intravilan extins pentru drum în urma declaraţiei 

de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către 

Gliga Eugen, societatea Moșnița Development SRL 

reprezentată de Proteasa Adriana Felicia și societatea 

Hortur Moșnița SRL reprezentată de Horvat Luca Ciprian 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

279 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

417716 Moșnița Nouă, nr.cad. A628/1/2/1, în suprafaţă de 

696 mp, constând în teren arabil intravilan extins pentru 

drum în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de 

proprietate  depusă de către Panescu Viorica 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

280 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

412480 Moșnița Nouă, nr.cad. 412480, în suprafaţă de 

4.019 mp, constând în teren intravilan curți construcții, 

drum acces; stradă și spații verzi în intravilan extins în 

urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de 

proprietate  depusă de către Bodea Lugia și Bodea Florin 

reprezentat prin mandatară Bodea Lugia 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

281 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

420947 Moșnița Nouă, nr.cad. 420947, în suprafaţă de 

13.278 mp, constând în teren arabil intravilan pentru drum 

în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de 

proprietate  depusă de către Buga Viorel și Buga Laura 

prin Tînjală Petronela.Consiliul Local al comunei Moşniţa 

Nouă 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

282 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

420779 Moșnița Nouă, nr.cad. 420779, în suprafaţă de 

15.677 mp, constând în teren arabil intravilan pentru drum 

în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul de 

proprietate  depusă de către Buga Viorel și Buga Laura 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

283 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

407872 Moșnița Nouă, nr.cad. 50084, în suprafaţă de 

3.851 mp, constând în teren curti constructii intravilan 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iulie_26/278.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iulie_26/279.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iulie_26/280.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iulie_26/281.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iulie_26/282.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iulie_26/283.pdf
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pentru  drum în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul 

de proprietate  depusă de către Terra Bussines SRL prin 

administrator Nanu Mariana. 

284 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

406912 com. Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, 

nr.cad. 51405, în suprafaţă de 1.929 mp, constând în teren 

pentru zona verde,teren curti constructii intravilan extins 

Moșnița Veche în urma declaraţiei de  renunţare la dreptul 

de proprietate  depusă de către Surdu Doinița Floară 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

285 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

410240 com. Moșnița Nouă, localitatea Moșnița Veche, 

nr.cad. 410240, în suprafaţă de 3.738 mp, măsurată 4.059 

mp, constând în teren intravilan pentru strada în urma 

declaraţiei de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă 

de către Tupangiu Gheorghe si Tupangiu Valentina 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

286 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

407593 Moșnița Nouă, nr.cad. 50386, în suprafaţă de 

8.099 mp, constând în teren drum de acces stradal în 

intravilan extins în urma declaraţiei de  renunţare la 

dreptul de proprietate  depusă de către Stefanciuc Ioan 

Emanuel și Stefanciuc Tunde și Peterfi Sandor 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

287 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

407754 com. Moșnița Nouă, localitatea Urseni, nr.cad. Cc 

659/1-2/1, în suprafaţă de 5.224 mp, constând în teren 

curți construcții intravilan, teren pentru drum de acces în 

intravilan extins în Urseni în urma declaraţiei 

de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către 

Laza Marioara 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

288 

Privind dezmembrarea imobilului cu C.F.  420294 

amplasat in intravilanul localitatii Albina, UAT Moşnita 

Nouă, in doua loturi 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

289 

Privind aprobarea asocierii Consiliului Local al comunei 

Moșnița Nouă cu Asociația de Proprietari  Agrișului 

Moșnița Veche având CIF 37877103  în scopul extinderii 

rețelei de alimentare cu apă pe strada Agrișului din 

localitatea  Moșnița Veche. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

290 

Privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în 

valoare de 25.000 lei pentru Biserica Romano-Catolică 

din Moșnița Nouă  pentru finalizarea lucrărilor de 

construcție conform autorizației nr. 504/23.05.2016 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iulie_26/284.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iulie_26/285.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iulie_26/286.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iulie_26/287.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iulie_26/288.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iulie_26/289.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iulie_26/290.pdf
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291 

Privind aprobarea înaintării unei solicitări de trecere a 

imobilelor cuprinse în C.F. nr 403235, nr.cad 679/1, 

Moșnița Nouă în suprafață de 1108 mp, C.F. nr. 417071, 

nr. cad. 679/2/2 în suprafață de 290 mp și clădirea înscrisă 

în C.F. nr. 403235 – C1 nr.topo 679/1 pe care se află 

edificată clădirea Primăriei Moșnița Nouă, strada 

Principală , nr.51 , din proprietatea  Statului Român  în 

proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă și 

administrarea Consiliului local Moșnița Nouă 

   S-a revocat    

292 

Privind emiterii acordului Consiliului Local Moşnita Nouă 

pentru construire rețea de televiziune digitală, internet și 

telefonie pe stâlpii existenți pe domeniul public al 

localității Albina, aflat in administrarea Consiliului Local 

Moşnita Nouă 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

293 

Privind emiterii acordului Consiliului Local Moşnita Nouă 

pentru construire rețea de televiziune digitală, internet și 

telefonie pe stâlpii existenți pe domeniul public al 

localității Urseni, aflat in administrarea Consiliului Local 

Moşnita Nouă 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

294 

Privind emiterii acordului Consiliului Local Moşnita Nouă 

pentru construire rețea de televiziune digitală, internet și 

telefonie pe stâlpii existenți pe domeniul public al 

localității Moşnita Nouă, aflat in administrarea Consiliului 

Local Moşnita Nouă 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

295 

Privind emiterii acordului Consiliului Local Moşnita Nouă 

pentru construire rețea de televiziune digitală, internet și 

telefonie pe stâlpii existenți pe domeniul public al 

localității Moșnița Veche, aflat in administrarea 

Consiliului Local Moşnita Nouă 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

11.08 

297 

Privind aprobarea valorii de investiție a proiectului privind 

”Modernizare și dotare cămine culturale din localitățile 

Moșnița Veche, Albina și Urseni, comuna Moșnița Nouă, 

jud. Timiș” 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

298 

Privind aprobarea solicitării unei Scrisori de Garantare de 

la FNGCIMM SA IFN în valoare de 660.000,00 lei, în 

vederea garantării obligațiilor de plată a avansului în 

valoare de 660.000,00 lei din fondurile nerambursabile 

pentru implementarea proiectului intitulat ”Modernizare și 

dotare cămine culturale din localitățile Moșnița Veche, 

Albina și Urseni, comuna Moșnița Nouă, jud. Timiș” 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

30.08 299 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. NR. 402 

362 localitatea Moșnița Nouă nr. cad. Cc 628/4/1, în 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iulie_26/291.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iulie_26/292.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iulie_26/293.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iulie_26/294.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Iulie_26/295.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/August_11/297.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/August_11/298.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/August_30/299.pdf
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suprafață de 3.797 mp, constând în teren curți construcții 

pentru drum în urma declarației de renunțare la dreptul de 

proprietate depusă de Kabat Elena 

300 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

419751 localitatea Moșnița Nouă nr. cad. Cc 116/2/8/1, în 

suprafață de 5.464 mp, constând în teren curți construcții 

pentru drum intravilan extins  în urma declarației de 

renunțare la dreptul de proprietate depusă de Pușcașu 

Sorina- Maria 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

301 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. NR. 

411133, comuna  Moșnița Nouă, sat Moșnița Veche, nr. 

cad. A 62/2/12/22, în suprafață de 2.948 mp, constând în 

teren arabil pentru drum în intravilan extins  urma 

declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de 

Cosma Irina și Costil Ioan Adrian, prin mandatară Cerpaz 

Elena 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

302 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

409965 localitatea Moșnița Nouă nr. cad. Ds 170/10-12/1, 

în suprafață de 4.903 mp, constând în teren  intravilan 

extins pentru drum în urma declarației de renunțare la 

dreptul de proprietate depusă de MAGUREANU 

GHEORGHE și MAGUREANU CAROLINA, 

LUGOJAN SILVIU-NICOLAE, BOGOS FELICIA, 

VRBNY DIANA-MIRELA și soțul VRBNY TOMA, 

ABAGIU CONSTANTIN-MADALIN și soția ABAGIU 

SIMONA-MARINELA, ABOUD IBRAHIM, numit 

anterior MOHAMAD AL ABOUD IBRAHIM și soția 

HORO RAGHDA, DALIRI BEHDAD în nume propriu și 

în calitate de mandatar al soției CONSTANTIN 

CATALINA MIHAELA 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

303 

Privind  înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. NR. 

407925 localitatea Moșnița Nouă nr. cad. Cc 170/13,14/1-

2/17, în suprafață de 3.810 mp, constând în teren curți 

construcții intravilan extins pentru străzi acces  în urma 

declarației de renunțare la dreptul de proprietate depusă de 

Bogoș Felicia, Niemersheim Lia-Cornelia și Niemersheim 

Andreas 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

304 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. NR. 

407920 localitatea Moșnița Nouă nr. cad. 170/13,14/1-

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/August_30/300.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/August_30/301.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/August_30/302.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/August_30/303.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/August_30/304.pdf
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2/16 , în suprafață de 1042 mp, constând în teren 

intravilan extins pentru spații verzi în urma declarației de 

renunțare la dreptul de proprietate depusă de Bogoș 

Felicia, Niemersheim Lia-Cornelia și Niemersheim 

Andreas 

305 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moșnița Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. NR. 

416998 localitatea Moșnița Nouă nr. cad. 416998 , în 

suprafață de 5.604 mp, constând în teren arabil intravilan 

pentru drum în urma declarației de renunțare la dreptul de 

proprietate depusă de către Stroia Carmen- Nicoleta și 

sotul Stroia  CONSTANTIN MARIUS, PASCU 

ADRIAN-MARIUS și soția PASCU LOREDANA-

CORINA, , MARC FLORIAN , MUDURA VIORICA, 

BULZAN FLOAREA, MARCU DUMITRU,  MARCU 

TEODOR , MARCU MARIA prin tutore TODERAS 

FLORIAN, BOROS DORIN și soția BOROS OLGA, 

MOLDOVAN CALIN PAUL și soția MOLDOVAN 

RAMONA-DIANA, MAGDICI MIHAI ALEXANDRU 

și soția MAGDICI DANA SORINA prin mandatar 

MOLDOVAN CALIN-PAUL, Domnitei Corneliu și soția 

Domnitei Elena , POPETI MARIA, TARABOANTA 

IOAN și soția TARABOANTA CARMEN,  BERGER 

MONICA VIORICA și soțul OLTEAN IONEL 

  
     Dusă  la 

îndeplinire    
   

306 

Privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița 

Nouă pe anul 2017 
  

Caracter 

permanent  
   

307 

Privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

utilizare a parcurilor și locurilor de joacă în Comuna 

Moșnița Nouă 

Anexa 

1 

Anexa 

2 

Dusă  la 

îndeplinire 
   

308 

Privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare a Sălii de Sport din Comuna Moșnița Nouă 

Anexa 

1 

Anexa 

2 

Anexa 

3 

Anexa 

4 

     Dusă  la 

îndeplinire    
   

309 

privind  aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr. 405512-C1  Moşniţa Nouă, nr.cadastral 

405512-C1 situat în localitatea Moșnița Veche, cu 

suprafaţa de 450 mp, în vederea vânzării către   d-na 

Olimpia Loredana NEDEA, în calitate de proprietară a 

construcţiei. 

  
     Dusă  la 

îndeplinire    
   

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/August_30/305.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/August_30/306.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/August_30/307.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/August_30/Anexa_1_HCL_307.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/August_30/Anexa_1_HCL_307.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/August_30/Anexa_2_HCL_307.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/August_30/Anexa_2_HCL_307.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/August_30/308.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/August_30/Anexa_1_HCL_308.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/August_30/Anexa_1_HCL_308.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/August_30/Anexa_2_HCL_308.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/August_30/Anexa_2_HCL_308.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/August_30/Anexa_3_HCL_308.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/August_30/Anexa_3_HCL_308.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/August_30/Anexa_4_HCL_308.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/August_30/Anexa_4_HCL_308.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/August_30/309.pdf
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310 

Pentru revocarea H.C.L. cu nr. 245/28.06.2017 privind 

aprobarea  solicitării de trecere a imobilului cuprins în 

C.F. nr 2229, nr.cad Cc27/1, Moșnița Veche în suprafață 

de 2.400 mp, pe care se află edificat cantonul, din 

proprietatea publică a Statului Român și administrarea 

Ocolului Silvic Lunca Timișului în proprietatea publică a 

Comunei Moșnița Nouă, administrarea Consiliului local 

Moșnița Nouă 

       

311 

Privind aprobarea solicitării trecerii imobilelor cuprinse în 

C.F. nr 2229, nr.cad Cc27/1, Moșnița Nouă în suprafață de 

2.400  mp,  pe care se află edificat cantonul 

din  proprietatea  publică Statului Român  și 

administrarea  Ocolului Silvic Lunca Timișului în 

proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă, 

administarea Consiliului local Moșnița Nouă și declararea 

acestora de interes public local 

  Revocată     

312 

Privind aprobarea solicitării trecerii imobilelor cuprinse în 

C.F. nr 403235, nr.cad 679/1, Moșnița Nouă în suprafață 

de 1108 mp, C.F. nr. 417071, nr.cad. 679/2/2 în suprafață 

de 290 mp și clădirea înscrisă în C.F. nr. 403235 – C1 

nr.topo 679/1 pe care se află edificată clădirea Primăriei 

Moșnița Nouă, strada Principală , nr.51 , din 

proprietatea  Statului Român  în proprietatea publică a 

Comunei Moșnița Nouă și administarea Consiliului local 

Moșnița Nouă și declararea acestora de interes public 

local 

  Revocată      

313 

Privind constatarea apartenenţei terenului cuprins în C.F. 

nr. 403761 Moşniţa Nouă, nr.topografic 

309/b/2/c/1/1/1/1/2/1/15, cu suprafața măsurată de 1.200 

mp situat în intravilanul localităţii Urseni,  la  proprietatea 

comunei Moşniţa Nouă, în baza art.36 din Legea 

nr.18/1991, republicată 

  
Dusă la 

îndeplinire  
   

314 

Privind preluarea în  proprietatea publică a comunei 

Moșnița Nouă a ,, Rețelei de alimentare cu apă executată 

în baza proiectului nr. 001/A/2016, în localitatea Moşniţa 

Veche“str.Postăvarul, cu o lungime totală de 220 ml în 

valoare de 35.850 lei 

  
 Dusă la 

îndeplinire 
   

315 

Privind aprobarea înscrierii într-o Carte Funciară a 

imobilului cu nr. cadastral CC 635 cu suprafața de 3.874 

mp, a imobilului cu nr. cadastral Pș 636 cu suprafața de 

3162 mp și a  imobilului cu nr. cadastral Cc 641 cu 

suprafața măsurată de 1236 mp, situate în intravilanul 

localității Moșnița Veche, în proprietatea Comunei 

Moșnița Nouă, în conformitate cu documentațiile anexate 

  
Dusă la 

îndeplinire  
   

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/August_30/310.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/August_30/311.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/August_30/312.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/August_30/313.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/August_30/314.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/August_30/315.pdf
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316 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr. 411601  Moşniţa Nouă, nr.cadastral 

411601 situat în localitatea Moșnița Nouă, cu suprafaţa de 

700 mp, în vederea vânzării către   d-na Ciolac Mirela 

Zamilia, în calitate de proprietară a construcţiei. 

  
Dus la 

îndeplinire  
   

317 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr. 405781  Moşniţa Nouă, nr.cadastral 

405781 situat în localitatea Moșnița Nouă, cu suprafaţa de 

659 mp, în vederea concesionării către   d-nul Popescu 

Ciprian în calitate de proprietar a construcţiei. 

  
Dus la 

îndeplinire  
   

318 

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” – 

Comuna  Moșnița Nouă. 

  
Caracter 

permanent  
   

319 

Privind aprobarea  înființării unei Piețe Tărănești de tip 

piață volantă în localitatea Moșnița Nouă. 
  

Dus la 

îndeplinire  
   

320 

Privind aprobarea  atribuirii  denumiri străzi în localitatea, 

Moșnița Veche, comuna Moșnița Nouă. 
  

Dus la 

îndeplinire  
   

321 

Pentru  modificarea art. 10 din anexa nr. 1 la HCL 41 

/2008, privind aprobarea planului  de măsuri pentru 

asigurarea condițiilor de viață și de bunăstare ale 

animalelor cu sau fără deținător de pe raza Comunei 

Moșnița Nouă 

  
Caracter 

permanent  
   

322 

Pentru revocarea H.C.L. cu nr. 291/26.07.2017 privind 

aprobarea solicitării trecerii imobilelor cuprinse în C.F. nr 

403235, nr.cad 679/1, Moșnița Nouă în suprafață de 1108 

mp, C.F. nr. 417071, nr.cad. 679/2/2 în suprafață de 290 

mp și clădirea înscrisă în C.F. nr. 403235 – C1 nr.topo 

679/1 pe care se află edificată clădirea Primăriei Moșnița 

Nouă, strada Principală , nr.51 , din proprietatea  Statului 

Român  în proprietatea publică a Comunei Moșnița Nouă 

și administarea Consiliului local Moșnița Nouă. 

       

12.09 

323 

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 
   

324 

Privind asigurarea cofinanțării proiectului POIM ”Sprijin 

pentru pregătirea Aplicației de Finanțare și a 

Documentațiilor de Atribuire pentru Proiectul Regional de 

Dezvoltare a Infrastructurii de apă și apă uzată din județul 

Timiș, în perioada 2014 - 2020” 

       

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/August_30/316.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/August_30/317.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/August_30/318.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/August_30/319.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/August_30/320.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/August_30/321.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/August_30/322.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Septembrie_12/323.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Septembrie_12/324.pdf
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325 

Privind preluarea în proprietate publică a comunei 

Moșnița Nouă a ”Rețelei de alimentare cu apă executată 

pe străzile Diana, Florentina, Adelina, Elena, Georgeta, 

Zaraza, Olimpia din localitatea Moșnița Nouă, cu o 

lungime totală de 2.150 ml, în valoare de 157.298 lei. 

  
Dusă la 

îndeplinire  
   

27.09 

326 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

418283 localitatea Moșnița Nouă nr.cad. 418283 în 

suprafaţă de 7.184 mp, constând în teren arabil, intravilan 

extins pentru drum în urma declaraţiei de  renunţare la 

dreptul de proprietate  depusă de către COZMA 

IOACHIM și soția COZMA MIRELA, MOROZ 

EVELINE, SOCIETATEA AGRI POLETTO S.R.L., 

reprezentată prin administrator POLETTO NAZZARENO 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

327 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

413984 comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița 

Veche, nr.cad. 413984, în suprafaţă de 490 mp, constând 

în teren curți construcții pentru drum intravilan în urma 

declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate  depusă 

de către DOBRA ICA-ROZALIA 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

328 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

421062 comuna Moșnița Nouă, localitatea Moșnița 

Veche, nr.cad. 421062, în suprafaţă de 126 mp, constând 

în teren curți construcții intravilan în urma declaraţiei 

de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către 

DURNEAC GEORGIANA-DANA 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

329 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

413170 localitatea Moșnița Nouă, nr.cad. 413170, în 

suprafaţă de 201 mp, constând în teren curți construcții 

intravilan în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de 

proprietate  depusă de către PARASCHIV RODICA 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

330 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

409661 localitatea Moșnița Nouă nr.cad. Cc 618/1/1/23, în 

suprafaţă de 5.442 mp, constând în teren curți construcții 

pentru drum intravilan extins în urma declaraţiei 

de  renunţare la dreptul de proprietate  depusă de către 

RUSU SIMION și RUSU VIORICA 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

331 

Privind aprobarea ”Fișei Postului” consilierului juridic din 

aparatul permanent al Consiliului Local Moșnița Nouă 
  

Dusă  la 

îndeplinire 
   

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Septembrie_12/325.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Septembrie_27/326_18-10-2017-124111.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Septembrie_27/327_18-10-2017-124133.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Septembrie_27/328_18-10-2017-124152.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Septembrie_27/329_18-10-2017-124211.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Septembrie_27/330_18-10-2017-124230.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Septembrie_27/331_18-10-2017-124249.pdf
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332 

Privind aprobarea tarifelor pentru colectarea separată și 

transportul separat al deșeurilor similare de la agenții 

economici și instituții publice și a deșeurilor municipale 

de la populația din comuna Moşniţa Nouă 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

333 

Privind stabilirea salariilor de bază pentru asistenții 

personali ai persoanelor cu handicap grav, din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Comunei Moșnița 

Nouă 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

334 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr. 405498 Moşniţa Veche, nr.cadastral 

405498 cu suprafaţa de 450  mp, în vederea vânzării către 

d-na Pop Angelica Georgiana, în calitate de proprietară a 

construcţiilor 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

335 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr.  405483 Moşniţa Veche, nr.cadastral 

405483 cu suprafaţa de 450 mp, în vederea vânzării 

către  d-na Bugaru Aurora , în calitate de proprietară a 

construcţiilor 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

336 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr.  413771 Moşniţa Nouă, sat Urseni, 

nr.cadastral 413771 cu suprafaţa de 467  mp, în vederea 

vânzării către  d-nul Alin Schipor , în calitate de proprietar 

al construcţiilor, inițiat de primarul Comunei Moșnița 

Nouă Florin Octavian Bucur 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

337 

privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr.  405535 Moşniţa Veche, nr.cadastral 

405535 cu suprafaţa de 450 mp, în vederea vânzării 

către  d-nul Răsădea Iosif și Răsădea Mihaela, în calitate 

de proprietari ai construcţiilor 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

338 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr. 400822  Moşniţa Veche, nr.cadastral 

400822 cu suprafaţa de 502 mp, în vederea vânzării către 

d-nul Galamboș Ladislau, în calitate de proprietar al 

construcţiilor 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

339 

Privind întabularea drumurilor agricole din UAT Moşnita 

Nouă cu numerele cadastrale DE 874, DE 862, DE 

864/16, DE 638, DE 486/1, DE880, 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 in proprietatea Comunei 

Moşnita Nouă, domeniul public si administrarea 

Consiliului Local Moşnita Nouă 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

340 

Privind constatarea apartenenței terenurilor cuprinse în 

C.F. nr. 421091 Moșnița Nouă, nr. topografic 884-
  

Dusă  la 

îndeplinire  
   

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Septembrie_27/332_18-10-2017-124302.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Septembrie_27/333_18-10-2017-124318.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Septembrie_27/334_18-10-2017-124336.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Septembrie_27/335_18-10-2017-124351.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Septembrie_27/336_18-10-2017-124405.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Septembrie_27/337_18-10-2017-124421.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Septembrie_27/338_18-10-2017-124438.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Septembrie_27/339_18-10-2017-124455.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Septembrie_27/340_18-10-2017-124510.pdf


 

54 

 

894/a/1/a/4/241/10, în suprafață de 2.158 mp, C.F. nr. 

421090 Moșnița Nouă, nr. top 884-894/a/1/a/4/241/11, în 

suprafață de 360 mp, C.F. nr. 41879 Moșnița Nouă, nr. 

topografic 884-894/a/1/a/4/242-243/1, în suprafață de 

7.401 mp, C.F. nr. 418178 Moșnița Nouă, nr. top 884-

894/a/1/a/4/303/2/2, în suprafață de 2.590 mp, situate în 

intravilanul localității Albina la proprietatea comunei 

Moșnița Nouă, în baza art. 36 din Legea nr. 18/1991, 

republicată 

341 

Privind aprobarea întocmirii documentației în vederea 

elaborării unui Plan Urbanistic zonal pentru terenul cu nr. 

cadastral NGL 166 situat în Moșnița Nouă, cu destinația 

de zonă de agrement și de recreere 

  
Caracter 

permanent 
   

342 

Privind retragerea dreptului de folosință gratuită și a 

dreptului de concesiune după caz, asupra terenului atribuit 

în baza Legii 15/2003, în localitățile Moșnița Nouă, 

Urseni și Albina, beneficiarilor cuprinși în anexele nr. 1 și 

2 la prezenta hotărâre pentru nerespectarea obligației de a 

începe construirea locuinței în termen de 1 an de la data 

atribuirii 

Anexa 

1 

Dusă  la 

îndeplinire 
   

343 

Privind transmiterea spre administrare şi folosinţă a 

unor  mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate 

publică a comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA 

Anexa 

1 

Dusă  la 

îndeplinire 
   

344 

Privind întabularea drumurilor din UAT Moşnita Nouă cu 

numerele cadastrale DE 61/1, STR. 140, STR. 191, STR. 

245, STR. 246, STR. 302, STR. 360, STR. 532, STR. 578, 

STR. 624, STR. 701, STR. 782, STR. 826 în proprietatea 

Comunei Moșnița Nouă, domeniul public și administrarea 

Consiliului Local Moșnița Nouă 

  
Dusă la 

îndeplinire 
   

345 

Privind întabularea drumului agricol din UAT Moșnița 

Nouă cu număr cadastral DE 58 în proprietatea comunei 

Moșnița Nouă, domeniu public și administrarea 

Consiliului Local Moșnița Nouă 

  
Dusă la 

îndeplinire 
   

346 

Privind constatarea apartenenţei terenurilor cuprinse în 

C.F. nr. 403305 Moşniţa Nouă, nr.topografic 309/b/2/a, în 

suprafață de 6.663 mp și C.F. nr. 417066 Moșnița Nouă, 

nr.top 309/b/2/b, în suprafață de 13.0133 mp, situate în 

intravilanul localităţii Urseni, la  proprietatea comunei 

Moşniţa Nouă, în baza art.36 din Legea nr.18/1991, 

republicată 

  
Dusă la 

îndeplinire 
   

347 

Privind  înregistrarea și circulația atelajelor cu tracțiune 

animală  pe drumurile comunale și străzile din Comuna 

Moșnița Nouă 

  
Dusă la 

îndeplinire 
   

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Septembrie_27/341_18-10-2017-124525.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Septembrie_27/342_18-10-2017-124544.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Septembrie_27/anexa_342_18-10-2017-124610.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Septembrie_27/anexa_342_18-10-2017-124610.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Septembrie_27/343_18-10-2017-124629.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Septembrie_27/anexa_343_18-10-2017-124650.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Septembrie_27/anexa_343_18-10-2017-124650.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Septembrie_27/334_18-10-2017-124336.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Septembrie_27/345_18-10-2017-124725.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Septembrie_27/346_18-10-2017-124740.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Septembrie_27/347_18-10-2017-124756.pdf
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348 

Privind aprobarea completării obiectului secundar de 

activitate al S.C. Moșnițeana S.R.L. cu Cod CAEN 0162-

Activități auxiliare pentru creșterea animalelor  

  
Dusă la 

îndeplinire 
   

349 

Privind  aprobarea rapoartelor  de evaluare ale terenurilor, 

menţionate mai jos şi ale caietului de sarcini în vederea 

concesionării prin licitaţie publică deschisă 

Anexa 

1 

Dusă la 

îndeplinire 
   

350 

Privind aprobarea trecerii din domeniul public al comunei 

Moșnița Nouă a terenurilor cuprinse în anexa la prezenta 

hotărâre afectate de coridorul de expropriere, în domeniul 

public al Județului Timiș, în vederea realizării lucrării de 

utilitate publică de interes județean ,,Lărgirea la 4 benzi de 

circulație a Dj 592 Timișoara- Moșnița Nouă 

Anexa 

1 

Dusă la 

îndeplinire 
   

29.09 

351 

Privind rectificarea bugetului local al comunei Moșnița 

Nouă, pe anul 2017 
  Dusă la îndepinire     

352 

Privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru proiectul 

”Modernizare sistem de iluminat public în Comuna 

Moșnița Nouă” 

  
Caracter 

permanent 
   

12.10 

353 

Privind  numirea administratorului Societății Comerciale 

Moșnițeana S.R.L., pe perioadă determinată, în urma 

demisiei depusă de către d-nul Brădiștean Ionel Lucian 

  
Dusă la 

îndeplinire 
   

354 

Privind intabularea drumurilor agricole din UAT Moșnița 

Nouă cu numerele cadastrale DE 713/1 și DE 713/2 în 

proprietatea Comunei Moșnița Nouă, domeniul public și 

administrarea Consiliului Local Moșnița Nouă 

  
Dusă la 

îndeplinire 
   

355 

Privind înscrierea suprafeței reale de teren în urma 

măsurătorilor topografice, asupra imobilului cuprins în 

C.F. nr. 402373, nr. Top 887/1/2 localitatea Moșnița 

Nouă, prefer și stabilirea funcțiunilor pentru corpurile de 

clădire C2, C3 și C4 în vederea edificării în C.F. nr. 

402373, nr. Top 887/1/2 Consiliul Local al comunei 

Moșnița Nouă 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

25.10 

356 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

416253 localitatea Moşniţa Nouă, nr.cad. 4 16253, pe cota 

parte 8.095/ 10.000 din suprafaţa totală de 1.265 mp, 

constând în teren arabil intravilan, pentru drum în urma 

declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de 

către SĂFTOIU CĂTĂLINA-VERONICA-OCTAVIA şi 

SĂFTOIU GHEORGHE-CĂLIN, RADU ANDREEA-

EUGENIA (fostă PÎRVULESCU ANDREEA EUGENIA) 

și PÎRVULESCU HORAȚIU-ALEXANDRU. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

357 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

Dusă  la 

îndeplinire 
   

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Septembrie_27/348_18-10-2017-124812.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Septembrie_27/349_18-10-2017-124829.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Septembrie_27/anexa_349_18-10-2017-124906.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Septembrie_27/anexa_349_18-10-2017-124906.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Septembrie_27/350_18-10-2017-124951.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Septembrie_27/anexa_350_18-10-2017-125019.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Septembrie_27/anexa_350_18-10-2017-125019.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Septembrie_29/351_18-10-2017-125043.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Septembrie_29/352_18-10-2017-125057.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/octombrie_12/353_20-10-2017-195755.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/octombrie_12/354_20-10-2017-195755.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/octombrie_12/355_20-10-2017-195755.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Octombrie_25/356-25-10-2017-090921.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Octombrie_25/357-25-10-2017-090943.pdf
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405266 localitatea Moşniţa Nouă, nr.cad. 405266, în 

suprafaţă de 4.110 mp, constând în teren intravilan curţi 

construcţii, cu destinaţie drum acces intravilan extins în 

urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate 

depusă de către NAGY CARL. 

358 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

421074 localitatea Moşniţa Nouă, nr.cad. 421074, în 

suprafaţă de 5.811 mp, constând în teren intravilan curţi 

construcţii, pentru drum în urma declaraţiei de renunţare 

la dreptul de proprietate depusă de către COMAN 

VALERIA. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

359 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

412509 localitatea Moşniţa Nouă, nr.cad. 393/l, 394/2, 

395/2 396/2/65, în suprafaţă de l 1.212 mp, constând în 

teren pentru drum în urma declaraţiei de renunţare la 

dreptul de proprietate depusă de către DRAGOSTE 

LADISLAU VASILE şi DRAGOSTE ADRIAN-SORIN. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

360 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

405.401 localitatea Moşniţa Nouă, nr.cad. 405.401, în 

suprafaţă de 471 mp, constând în teren arabil intravilan 

pentru drum în urma declaraţiei de renunţare la dreptul de 

proprietate depusă de către MUREŞAN ELENA. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

361 

Privind aprobarea încheierii Contractului de Delegare prin 

concesiune a gestiunii activităţii de colectare şi transport 

al deşeurilor municipale în Zona 1 Timişoara, judeţul 

Timiş, din cadrul proiectului „Sistem Integrat de 

Management al Deşeurilor în Judeţul Timiş” 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

362 

Privind aprobarea atribuirii denumiri străzi pe teritoriul 

comunei Moşniţa Nouă 
  

Dusă  la 

îndeplinire 
   

363 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr. 41 1593 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 41 

1593 cu suprafaţa de 612 mp, în vederea vânzării către d-

nul Florentin Romeo Vidrașcu, în calitate de proprietar al 

construcţiilor. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

364 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr. 4l 1592 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 41 

1592 cu suprafaţa de 608 mp, în vederea vânzării către d-

nul Marius Şchmidt, în calitate de proprietar a 

construcţiilor 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Octombrie_25/358-25-10-2017-091002.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Octombrie_25/359-25-10-2017-091025.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Octombrie_25/360-25-10-2017-091043.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Octombrie_25/361-25-10-2017-091118.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Octombrie_25/362-25-10-2017-091140.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Octombrie_25/363-25-10-2017-091157.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Octombrie_25/364-25-10-2017-091210.pdf
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365 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr. 405537 Moşniţa Nouă, situat în sat 

Moşniţa Veche nr.cadastral 405537 cu suprafaţa de 450 

mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în 

favoarea d-lui Cristian Sebastian Terzea în calitate de 

proprietar a construcţiei 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

366 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr. 413850 Moşniţa Nouă, situat în Urseni 

nr.cadastral 413850 cu suprafaţa de 500 mp, în vederea 

încheierii unui contract de concesiune în favoarea d-lui 

Gimi Bulzan în calitate de proprietar a construcţiei 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

367 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr. 405828 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 

405828 cu suprafaţa de 743 mp, în vederea vânzării către 

d-na Claudia Simona Tiuch, în calitate de proprietară a 

construcţiei 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

368 

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zona 

rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii 

publice”, parcela 4 19136 (A l 15/1). Comuna Mosnita 

Noua. Sat Moşniţa Veche , Judetul Timis, beneficiari 

Cristinel IRINOIU . Gabriela IRINOIU, Ioan Romulus 

FRĂSIE şi Anamaria FRĂSIE 

  
Caracter 

prmanent 
   

369 

Privind aprobarea organizării unei competiţii sportive 

"Cupa Moşniţa Nouă” în colaborare cu A.C.S. FREE 4 

FIGHT la sala de sport din localitatea Moşniţa Nouă, în 

perioada 18-26 noiembrie 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

370 

Privind rectificarea bugetului local al comunei Moşniţa 

Nouă, pe anul 2017 
  

Caracter 

permanent 
   

371 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr. 405782 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 

405782 cu suprafaţa de 659 mp, în vederea vânzării către 

d-na Mioara Nicoleta Barbu, în calitate de proprietară a 

construcţiilor. 

  
Dusă  la 

îndeplinire 
   

16.11 

372 

Privind rectificarea bugetului local al comunei Moşniţa 

Nouă, pe anul 2017 
Caracter permanent     

373 

Privind constatarea apartenenţei terenului cuprins în C.F. 

nr. 417071 Moşniţa Nouă, nr. topografic 679/2/2, în 

suprafaţă de 289 mp, , situat în intravilanul localităţii 

Moşniţa Nouă la proprietatea publică a comunei Moşniţa 

Nouă, în baza art.36 din Legea nr. 18/1991, republicată 

Dusă  la 

îndeplinire 
   

374 

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul 

public al comunei Moşniţa Nouă a imobilelor cuprinse în 

anexa nr. l care face parte integrantă din prezenta hotărâre 

Dusă  la 

îndeplinire 
   

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Octombrie_25/365-25-10-2017-091222.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Octombrie_25/366-25-10-2017-091234.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Octombrie_25/367-25-10-2017-091245.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Octombrie_25/368-25-10-2017-091303.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Octombrie_25/369-25-10-2017-091320.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Octombrie_25/370-25-10-2017-091352.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Octombrie_25/371-25-10-2017-091423.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Noiembrie_16/372_04-12-2017-100941.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Noiembrie_16/373_04-12-2017-100958.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Noiembrie_16/374_04-12-2017-101014.pdf
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, constând în teren curţi construcţii cu destinaţia drum 

acces, stradă şi spaţii verzi 

375 

Privind întabularea imobilului Lot 1 situat in intravilanul 

Moşnita Nouă, localitatea Mosnita Veche, 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 

Dusă  la 

îndeplinire 
   

376 

Privind întabularea drumurilor agricole din UAT Moşnita 

Nouă cu numerele cadastrale DE 78/2 si DE 157/5 in 

proprietatea Comunei Moşnita Nouă, domeniul public si 

administrarea Consiliului Local Moşnita Nouă 

Dusă  la 

îndeplinire 
   

377 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moşniţa Nouă, asupra imobilelor cuprinse în C.F. nr. 41 

1880 şi 41 1881 comuna Moşniţa Nouă, localitatea 

Moşniţa Veche, nr.cad. 41 1880 și 41 1881, în suprafaţă 

de 39 mp şi 39 mp, constând în teren curţi construcţii, 

spaţii verzi în intravilan extins, în urma declaraţiei de 

renunţare la dreptul de proprietate depusă de către POPA 

PETRU, soţia POPA CARMENICA şi LĂZĂU 

IULIANA 

Dusă  la 

îndeplinire 
   

378 

Pentru modificarea hotărârii cu nr. 49/13.03.2017 privind 

aprobarea proiectului EXTINDERE REȚEA DE 

ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA MOȘNIȚA 

NOUĂ, JUD. TIMIȘ” și aprobarea indicatorilor tehnico-

economici pentru obiectivul de investiţii "EXTINDERE 

REȚEA DE 

ALIMENTARE CU APĂ, COMUNA MOȘNIȚA 

NOUĂ, JUD. TIMIȘ” 

Dusă  la 

îndeplinire 
   

379 

Privind dezmembrarea imobilului identificat prin C.F. nr. 

412969, nr. Cad. 412969 amplasat in localitatea Albina, 

UAT Moşniţa Nouă, in doua loturi, conform P.U.Z. 

Parcelare, dezmembrare, concesionare pentru construire 

locuinţe 

Dusă  la 

îndeplinire 
   

380 

Privind aprobarea elaborării amenajamentului pastoral 

pentru pajiştile permanente aflate în proprietatea Comunei 

Moşniţa Nouă, conform anexei la prezenta hotărâre 

Caracter permanent     

381 

Privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al pieţei volante din Moşniţa Nouă Având în 

vedere referatul cu nr. 1213 1/19.06.2017 întocmit de 

către d-na Kovacs Elisabeta 

Dusă  la 

îndeplinire 
   

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Noiembrie_16/375_04-12-2017-101025.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Noiembrie_16/376_04-12-2017-101035.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Noiembrie_16/377_04-12-2017-101048.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Noiembrie_16/378_04-12-2017-101114.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Noiembrie_16/379_04-12-2017-101130.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Noiembrie_16/380_04-12-2017-101147.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Noiembrie_16/381_04-12-2017-101207.pdf
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382 

Privind aprobarea transferării în folosinţa S.C. Moşniţeana 

S.R.L. a autoturismului marca Dacia Logan nr TM-97-

PMN 

Dusă la îndeplinire    

27.11 

383 

Privind aprobarea Proiectului de Reţea Şcolară a 

Unităţilor de Învăţământ de pe raza comuna Moşniţa Nouă 

în anul şcolar 2018-2019 

Dusă la îndeplinire    

384 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 4036 

15 comuna Moşniţa Nouă, nr.cad. 50670, în suprafaţă de 

2.448 mp, constând în drum in intravilan extins din A 

634/l/a/l/b/l 2 în urma declaraţiei de renunţare la dreptul 

de proprietate depusă de către ISNARDI MARCELLO, in 

calitate de reprezentant legal al S.C. TACORUIS S.R.L. 

Dusă  la 

îndeplinire 
   

385 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moşniţa Nouă, asupra cotei de 26/50 din imobilul cuprins 

în C.F. nr. 407667 comuna Moşniţa Nouă, localitatea 

Moşniţa Veche, nr.cad. 50478, în suprafaţă de 5055 mp, 

constând în teren curţi construcţii, teren drum de acces, 

drum stradal in intravilan extins in Mosnita Veche, în 

urma declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate, 

depusă de către MARES ALEXANDRU MIRCEA 

Dusă  la 

îndeplinire 
   

386 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. nr. 4201 

13, nr.cad. 4201 13, în suprafaţă de 701 mp, constând in 

teren curti constructii in intravilan pentru drumu, în urma 

declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusă de 

către copropritarii DARABAN DANIEL asupra cotei de 

4/16. DARABAN MARIA asupra cotei de 4/16 si FALAT 

SANDA FELICIA asupra cotei de 4/16 

Dusă  la 

îndeplinire 
   

387 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

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

415539, nr.cad. 415539, în suprafaţă de 2.552 mp, 

constând în teren curti constructii in intravilan teren 

pentru drum de acces în urma declaraţiei de renunţare la 

dreptul de proprietate depusă de către copropritarii în cotă 

de 2/10 părţi, MIREA CORNELIA şi în cote de căte 1/10 

părţi. IACOBESCU MIHAI FLORIN , CANDEA 

SANDEL PACURAR IOAN LUCIAN, PASCU DANIEL 

ADRIAN, NILCA MARIUS VASILE, MIOC 

GABRIELA, KAPITOR SINZIANA SIMONA., CORICI 

VIOREL ADRIAN şi soţia CORICI ELENA. 

Dusă  la 

îndeplinire 
   

388 

Privind înscrierea dreptului de proprietate al comunei 

Moşniţa Nouă, asupra imobilului cuprins în C.F. 407414 

Moşniţa Nouă.nr.cad. 50283, in suprafaţă de 12.955 mp 

Dusă  la 

îndeplinire    
   

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Noiembrie_16/382_04-12-2017-101227.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Noiembrie_27/383.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Noiembrie_27/384.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Noiembrie_27/385.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Noiembrie_27/386.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Noiembrie_27/387.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Noiembrie_27/388.pdf


 

60 

 

constând în teren intravilan categoria de folosinta curti 

constructii – drum acces, strada si spatii verzi, în urma 

declaraţiei de renunţare la dreptul de proprietate depusa de 

coproprietarii Ferenczi Ioan si Ferenczi Carol 

389 

Privind acceptarea donaţiei, constând în teren arabil 

intravilan extins pentru drum cuprins în C.F. nr. 1583 

Moşniţa Nouă, nr.cad. A618/3/49, în suprafaţă de 10065 

mp, în urma ofertei de donaţie depusă de către Olar 

Roxana prin mandatară Georgevici Felicia-Eugenia 

Dusă  la 

îndeplinire    
   

390 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr. 413822 Moşniţa Nouă, sat Urseni, nr. 

cadastral 413822 cu suprafaţa de 618 mp, în vederea 

vânzării către d-nul Harcău Clementin Florin, în calitate 

de proprietar al construcţiei 

Dusă  la 

îndeplinire    
   

391 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr. 4138 18 Moşniţa Nouă, sat Urseni, 

nr.cadastral 413818 cu suprafaţa de 459 mp, în vederea 

vânzării către d-nul Pocola Mărcuş - Florin, în calitate de 

proprietar al construcţiilor 

Dusă  la 

îndeplinire    
   

392 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr. 413808 Moşniţa Nouă, situat în Urseni 

nr.cadastral 413808 cu suprafaţa de 618 mp, în vederea 

încheierii unui contract de concesiune în favoarea d-lui 

Sava Andrei Alexandru şi Pascal Veronica, în calitate de 

proprietari ai construcţiei 

Dusă  la 

îndeplinire    
   

393 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr. 413747 Moşniţa Nouă, sat Urseni, nr. 

cadastral 413747 cu suprafaţa de 485 mp, în vederea 

vânzării către d-nul Gliga Eugen, în calitate de proprietar 

al construcţiei 

Dusă  la 

îndeplinire    
   

394 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr. 41 1598 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 41 

1598 cu suprafaţa de 700 mp, în vederea vânzării către d-

nul Taropa Lucian Dorel, în calitate de proprietar al 

construcţiei 

Dusă  la 

îndeplinire    
   

395 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr. 416748 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 

416748 cu suprafaţa de 1013 mp, în vederea vânzării către 

d-na Husau Alina Cristina, în calitate de proprietară a 

construcţiei 

Dusă  la 

îndeplinire    
   

396 

Privind aprobarea închirierii unui Container, d-nei Irina 

Băneaş, pentru a putea fi folosit ca locuinţă socială de 

necesitate 

Nu a fost dusă la 

îndeplinire  
   

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Noiembrie_27/389.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Noiembrie_27/390.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Noiembrie_27/391.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Noiembrie_27/392.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Noiembrie_27/393.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Noiembrie_27/394.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Noiembrie_27/395.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Noiembrie_27/396.pdf
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397 

Pentru completarea Hotărârii Consiliului Local al 

Comunei Moşniţa Nouă cu nr. 205/16.12.2015privind 

aprobarea realizării extinderii rețelelor tehnico-edilitare 

din finanțare proprie, de către proprietarii construcţiilor 

edificate pe terenurile aflate în proprietatea Comunei 

Moşniţa Nouă, în administarea Consiliului local Moşniţa 

Nouă 

 Caracter permanent    

398 

Privind aprobarea recompensarea persoanelor care au 

împlinit vârsta de 80 de ani sau 50 de ani de la incheierea 

căsătoriei 

Dusă  la 

îndeplinire    
   

399 

Pentru completarea art. l al hotărârii nr. 349/27.09.2017 

privind aprobarea rapoartelor de evaluare ale terenurilor, 

menţionate mai jos şi al caietului de sarcini în vederea 

concesionării prin licitaţie publică deschisă, cu terenul 

cuprins în C.F. 405441, Moşniţta Nouă, nr. cad. 40544 l în 

suprafaţă de 676 mp. Moşniţa Veche 

Dusă  la 

îndeplinire    
   

400 

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul 

public al comunei Moşniţa Nouă a imobilelor cuprinse în 

C.F. nr. 41 1880 şi 41 1881 comuna Moşniţa Nouă, 

localitatea Moşniţa Veche, în suprafaţă de 39 mp şi 39 

mp, constând în teren curţi construcţii, spaţii verzi în 

intravilan extins 

S-a depus la OCPI Timiș, 

inventarului domeniului 

public se va actualiza 

prin hotărâre de guvern  

   

401 

Privind alocarea sumei de 18.450 lei din bugetul local al 

comunei Moşniţa Nouă, în vederea achiziţionării de 

premii la concursul de colinde organizat de structurile 

Şcolii Gimnaziale Moşniţa Nouă 

Dusă  la 

îndeplinire    
   

402 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului 

cuprins în C.F. nr. 406428, nr. cadastral 406428 Moşniţa 

Nouă în suprafaţă de 3.486 mp şi al caietului de sarcini în 

vederea concesionării prin licitaţie publică deschisă 

Dusă la îndeplinire     

403 

Privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal “Zona 

rezidentiala cu functiuni complementare, dotari si servicii 

publice”, ”, parcelele 416984, 416864. Comuna Mosnita 

Noua, Sat Moşniţa Nouă, Judetul Timis, beneficiari Irina 

Gyonghi PĂRĂU, Elena BURCSA și Andreas Heitler 

Caracter permanent     

404 

Pentru modificarea art. 1 din Hotărârea Consiliului Local 

cu nr. 200/24.05.2017 privind Constituirea Comisiei de 

Evaluare a Ofertelor pentru proiectul " Execuţia lucrărilor 

de MODERNIZARE CĂMINE CULTURALE DIN 

LOCALITĂȚILE MOŞNIȚA VECHE, ALBINA ŞI 

URSENI COMUNA MOŞNIȚA NOUĂ, JUDEȚUL 

TIMIȘ, furnizare. Mobilier, în cadrul obiectivului, 

MODERNIZARE CĂMINE CULTURALE DIN 

LOCALITĂȚILE MOŞNIȚA VECHE, ALBINA ŞI 

Dusă  la 

îndeplinire     
   

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Noiembrie_27/397.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Noiembrie_27/398.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Noiembrie_27/399.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Noiembrie_27/400.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Noiembrie_27/401.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Noiembrie_27/402.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Noiembrie_27/403.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Noiembrie_27/404.pdf
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URSENI COMUNA MOŞNIȚA NOUĂ, JUDEȚUL 

TIMIȘ şi furnizare . Echipamente audio Video şi IT. în 

cadrul obiectivului MODERNIZARE CĂMINE 

CULTURALE DIN LOCALITĂȚILE MOŞNIȚA 

VECHE ALBINA ŞI URSENI. COMUNA MOŞNIȚA 

NOUĂ, JUDEȚUL TIMIȘ 

405 

Privind aprobarea achitării alocaţiei de hrană, în cuantum 

de 8 lei/persoană, din bugetul local al comunei, 

preşcolarilor înscrişi la Grădiniţa cu Program Prelungit 

din localitatea Moşniţa Nouă, care provin din familii cu 

venituri reduse, conform anexei l la prezenta hotărâre 

Dusă  la 

îndeplinire    
   

406 

Privind aprobarea raportului de evaluare al imobilului 

cuprins în C.F. nr. 419197 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 

419197, format din teren în suprafaţă de 327 mp situat în 

localitatea Urseni şi al caietului de sarcini în vederea 

vânzării prin licitaţie publică deschisă, pentru amenajarea 

unui spaţiu cu destinaţia de servicii complementare 

locuirii 

Dus la îndeplinire     

407 

Privind aprobarea modificării art. 3.1. din actul constitutiv 

al societăţii Moşniţeana SRL, în sensul stabilirii sediului 

social în localitatea Mosnita Noua nr. 1 12, în imobilul 

cuprins C.F. nr. 402373 Moşniţa Nouă 

Dusă  la 

îndeplinire    
   

06.12 408 

Privind aprobarea Proiectului de Reţea Şcolară a 

Unităţilor de Invăţământ de pe raza comunei Moşniţa 

Nouă în anul şcolar 2018-2019 

Dusă  la 

îndeplinire    
   

07.12 409 

Privind rectificarea bugetului local al comunei Moşniţa 

Nouă, pe anul 2017 
Caracter permanent     

20.12 

410 

Privind rectificarea bugetului local al comunei Moşniţa 

Nouă, pe anul 2017 
Caracter permanent     

411 

Privind acordarea unei compensaţii în sumă de 30 

lei/voluntar/intervenţie în vederea satisfacerii nevoilor de 

hrană,apăcurăţenie a tinutei folosite pe parcursul 

intervenţiei 

Dusă  la 

îndeplinire    
   

412 

Privind acordarea un premiu în valoare de 1000 lei pentru 

Csaszar Timea Melissa pentru participarea la numeroase 

concursuri de interpretare artistică din țară, unde a 

dobândit de cele mai multe ori marele premiu la categoria 

ei de vârstă 

Dusă  la 

îndeplinire    
   

413 

Privind aprobarea recompensării persoanelor care au 

împlinit 50 de ani de la încheierea căsătoriei 

Dusă  la 

îndeplinire    
   

414 

Privind împuternicirea primarului comunei să efectueze 

eventualele majorări sau diminuări ale bugetului local în 

perioada 20.12.2017-31.12.2017 

Nu a fost cazul     

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Noiembrie_27/405.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Noiembrie_27/406.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Noiembrie_27/407.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Decembrie/408.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Decembrie/409.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Decembrie_20/410.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Decembrie_20/411.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Decembrie_20/412.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Decembrie_20/413.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Decembrie_20/414.pdf
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415 

Privind aprobarea trecerii din domeniul privat în domeniul 

public al comunei Moșnița Nouă a imobilelor cuprinse în 

anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre, constând în teren curți construcții cu destinația 

drum acces, stradă și spații verzi 

S-a depus la OCPI Timiș, 

inventarea domeniului 

public se va actualiza prin 

hotărâre de guvern   

   

416 

Privind transmiterea spre administrare şi folosinţă a 

următoarelor mijloace fixe: EXTINDERE DE RETEA ŞI 

BRANŞAMENTE APĂ care fac parte din bunurile 

proprietate publică a comunei Moşniţa Nouă către 

Aquatim S.A. 

Dusă  la 

îndeplinire    
   

417 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr. 405781 Moșnița Nouă, loc. Moșnița 

Nouă, nr. cadastral 405781 cu suprafața de 659 mp, în 

vederea vânzării către d-nu Popescu Ciprian Cosmin şi d-

na Popescu Anca Eugenia în calitate de proprietari ai 

construcției 

Dus la îndeplinire     

418 

Privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, 

cuprins în C.F. nr. 4 l 159l Moşniţa Nouă, nr. cadastral 41 

159l cu suprafaţa de 608 mp, în vederea vânzării către d-

na Stoian Alina Cristina în calitate de proprietară a 

construcţiei 

Dus la îndeplinire     

419 

Privind aprobarea trecerii în domeniul public al comunei 

Moșnița Nouă a capacităților energetice care fac obiectul 

lucrării 

„L 6158/2016 Extindere rețele electrice pentru alimentare 

cu energie electrică PUZ-Zona Est, Moșnița Nouă, 42 de 

locuințe" 

Dusă la îndeplinire     

420 

Privind desemnarea consilierilor locali pentru a face parte 

din Comisia de propunere atribuire denumiri străzi, piețe. 

parcuri, cartiere din Comuna Moşniţa Nouă 

Dusă  la 

îndeplinire    
   

421 

Privind stabilirea modului de valorificare a cantităţii de 

4.156 mc masă lemnoasă din Pădurea Bistra, aflată în 

proprietatea Comunei Moșnița Nouă, rezultată în urma 

furtunii din data de 17.09.2017 

Dusă  la 

îndeplinire    
   

422 

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 Moșnița Nouă 

Caracter permanent     

423 

Pentru aprobarea modificării art.5 și a completării art. 11 

din Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Local Moșnița 

Nouă cu nr. 41/01.09.2008 privind aprobarea planului de 

măsuri pentru asigurarea condițiilor de viață şi de 

 Caracter permanent    

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Decembrie_20/415.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Decembrie_20/416.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Decembrie_20/417.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Decembrie_20/418.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Decembrie_20/419.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Decembrie_20/420.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Decembrie_20/421.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Decembrie_20/422.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Decembrie_20/423.pdf
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bunăstare ale animalelor cu sau fără deținător, de pe raza 

comunei Moşniţa 

Nouă 

424 

Privind înregistrarea Comunei Mosnita Noua în Sistemul 

Național Electronic de plată online (S.N.E.P.) a taxelor și 

impozitelor utilizând cardul bancar şi prin intermediul 

sistemului de plăți ghișeul.ro 

Dusă  la 

îndeplinire    
   

425 

Privind aprobarea dezlipirii imobilului înscris în C.F. 

nr.401906, nr.cadastral 401906 şi a raportului de evaluare 

cu nr.11378/25.10.2013, în vederea realizării schimbului 

de teren între Parohia Ortodoxă Română Moșnița Veche și 

comuna Moşniţa Nouă 

 CContractul de schimb 

se va încheia la notar 
   

426 

Privind aprobarea îndreptării erorii materiale a art. l din 

H.C.L. cu nr.52/30.04.2014 privind diminuării 

suprafeţelor de teren cuprinse în cărţile funciare 

enumerate mai jos, aflate în proprietatea privată a 

comunei Moşniţa Nouă, situate în localitatea Rudicica, 

conform măsurătorilor efectuate 

Dusă  la 

îndeplinire    
   

427 

Privind aprobarea modificarii si extinderii Planului 

Urbanistic Zonal "Parcelare, dezmembrare, concesionare 

pentru construire locuințe", aprobat prin H.C.L. nr. 20 din 

26.02.2007 

Caracter permanent     

428 

Privind aprobarea conţinutului formularului „Verificator 

pentru documentaţia destinată obţinerii avizului de 

oportunitate pentru P.U.Z. ” și a utilizării acestuia în 

cadrul procesului de emitere a avizului de oportunitate 

pentru planurile urbanistice zonale 

 Caracter permanent    

429 

Privind stabilirea coeficienţilor de ierarhizare şi a 

salariilor de bază a funcţionarilor publici şi a personalului 

contractual din cadrul aparatului propriu al primarului 

Comunei Moşniţa Nouă şi aparatul permanent al 

Consiliului Local Moşniţa Nouă 

Dusă  la 

îndeplinire    
   

 Birou registrul agricol 

     - poziții transcrise și înregistrate în noile registre agricole – 712;  

     -adeverințe eliberate din registrul agricol pentru diferite trebuințe ( cărți de identitate, suprafețe 

totale de teren, radieri auto, și alte — 1210; 

- adeverințe pentru diferite subvenții — 239; 

- adeverințe pentru arendă — 40; 

- verificarea și înregistrarea, acolo unde era cazul, a adeverințelor eliberate de către serviciul de 

urbanism cu privire la nomenclatorul stradal.  

- atestate de producător — 51 ; 

- carnete pentru vânzarea produselor agricole — 52; 

http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Decembrie_20/424.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Decembrie_20/425.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Decembrie_20/426.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Decembrie_20/427.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Decembrie_20/428.pdf
http://mosnita.ro/public/userfiles/documente/2017/Consiliu_Local/Hotarari/Decembrie_20/429.pdf
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-contracte de arendare primite, verificate și înregistrate — 48; 

- procese verbale evaluări de pagube — 25; 

- s-au dat răspunsuri cu celeritate la toate solicitările venite pe plan local s-au din partea altor 

instituții, firme sau persoane fizice. 

 

 

 

 Resurse umane 

I. COMPONENŢA COMPARTIMENTULUI 

În componența serviciului există 1 funcție publică de referent principal 

II. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL COMPARTIMENTULUI 

  Conform legislației în vigoare, obiectul principal de activitate al compartimentului constă în 

gestiunea curentă a resurselor umane: funcții publice și personal contractual, în monitorizarea 

sănătății și securități în muncă, elaborează in colaborare cu secretarul, regulamentul de organizare si 

funcționare a aparatului de specialitate al Primarului Comunei Moșnița Nouă, stabilirea salariilor în 

conformitate cu legislația 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 2017 

 

 

➢ În cursul anului 2017 au fost organizate un număr de 21 de concursuri.  

În urma acestora au fost angajați 13 noi funcționari publici și 7 persoane contractuale; 

➢ Au fost transmise, înregistrate, postate pe site declarațiile de avere și de interese ale 

funcționarilor publici și ale aleșilor locali; 

➢ Au fost trimiși spre perfecționare 24 de angajați ai Primăriei Comunei Moșnița Nouă 

➢ Au fost actualizate fișele de post; 

➢ Au fost actualizate: Regulamentul de Ordine Interioară al Primăriei Comunei Moșnița Nouă 

atât pentru funcționarii publici cât și pentru personalul contractual; Codul de Conduită etică; 

➢ Au fost întocmite un nr. de 25 de dosare profesionale 

➢ În luna Iulie 2017, ca urmare a apariției Legii Cadru  nr. 153 privind Salarizarea personalului 

plătit din fonduri publice, au fost modificate toate salariile funcționarilor publici dar și a 

personalului contractual; 

➢ Au fost întocmite în acest sens 40 dispoziții de reîncadrare și 13 acte adiționale 

➢ S-au stabilit posturile de lucru care necesită examene în vederea testării aptitudinilor şi/sau 

control psihologic periodic; 
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➢ 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 un număr de 64 lucrători.  

➢ Au fost depuse la Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Timiș, documente necesare  în 

vederea recuperării indemnizațiilor din concediile medicale; 

➢ A fost elaborată documentația privind programarea concediilor de odihnă pentru salariații 

primăriei și se urmărește modul de efectuare sau reprogramarea acestora; 

➢ În luna Decembrie 2017 au fost acordate premii de excelență salariaților care au avut merite 

deosebite pe parcursul anului 2017; 

➢ Ca urmare a modificărilor legislative de la sfârșitul anului 2017, au fost reactualizate salariile 

funcționarilor publici și a personalului contractual. 

➢ Au fost întocmite un număr de 40 de dispoziții de reîncadrare și 13  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 

personalul angajat. 

 

 

 

SERVICIUL PUBLIC COMUNITAR DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR 

MOȘNIȚA NOUĂ (S.P.C.L.E.P. MOȘNIȚA NOUĂ) 

Serviciul Public Local de Evidență a Persoanelor Moșnița Nouă este structura de specialitate 

a administrației publice locale din comună care eliberează, în condițiile legii, acte de stare civilă și 

de identitate. 

              Activitatea S.P.C.L.E.P Moșnița Nouă se desfășoară prin două birouri:  

1.BIROUL DE EVIDENȚĂ A PERSOANELOR 

2.BIROUL DE STARE CIVILĂ 

 Biroul de evidență a persoanelor  

 S-au eliberat un număr de : 1368 cărți de identitate 

                                              29 cărți de identitate provizorii 

                                              82 reședințe 

  Total 1479 

  Furnizări date – 18 cereri 
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  Comunicări nașteri, operate în B.D. – 161 buc. 

  Comunicări căsătorii, operate în B.D. – 92 buc. 

  Comunicări decese, operate in B.D. – 92 buc. 

  Comunicări divorț, operate în B.D. – 7 buc. 

  Populația Comunei Moșnița Nouă la sfârșitul anului 2017 -9100 de locuitori. 

 

  Starea Civilă   

Au fost înregistrate un număr de: 

- 9 acte transcrise de NAȘTERE 

- 88 acte de CĂSĂTORIE 

- 48 acte de DECES 

- 2 DIVORȚURI  pe cale administrativă. 

Au fost eliberate duplicate de stare civilă după cum urmează: 

- 80 certificate de naștere 

- 107 certificate de căsătorie 

- 60 certificate de deces. 

Schimbare nume pe cale administrativă, au fost 5 dosare. 

Mențiuni comunicate – 212. 

Mențiuni operate 55 si trimise la exemplarul II. 

Extrase pentru uzul organelor de stat, au fost comunicate 30. 

   

COMPARTIMENTUL FINANCIAR CONTABIL 

SERVICIUL BUGET, CONTABILITATE, CFP, CASIERIE 

Serviciul este o structură aflată în subordinea primarului și își desfășoară activitatea cu un 

număr de patru angajați și are următoarele aribuții: 
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- Fundamentarea și elaborarea anuală a proiectului de venituri și cheltuieli al Comunei Moșnița 

Noua 

- Rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli 

- Urmărirea și întocmirea trimestrială și anuală a Contului de execuție și a bilanțului contabil 

conform legislației 

- Semnarea și urmărirea din punct de vedere economic a contractelor din care rezultă plați din 

bugetul local 

- Organizarea și asigurarea efectuării inventarierii anuale, înregistrarea în contabilitate a 

rezultatului inventarierii și casărilor 

- Creare unui sistem unitar de prelucrare a datelor care au influență asupra bugetului de venituri 

și cheltuieli 

- Întocmirea documentelor de plată și asigurarea plăților cheltuielilor bugetare în limita 

creditelor deschise și a disponibilităților din cont 

- Exercitarea activității de control financiar preventiv propriu 

- Întocmirea fișei mijloacelor fixe, evidențierea și înregistrarea in contabilitate a imobilizărilor 

și a amortizărilor mijloacelor fixe 

- Întocmirea balanțelor de verificare lunare, dărilor de seamă contabile trimestriale și anuale 

,altor situații  cerute de ANFP  

- Înregistrarea în ordine cronologică în contabilitate a  veniturilor și cheltuielilor 

- Întocmirea registrelor contabile prevăzute de legislația în vigoare 

- Derularea activităților de caserie a Primăriei 

- Întocmirea fișei debitorilor și creditorilor 

- Evidența documentelor cu regim special și a altor valori 
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- Organizare evidenței creditelor bugetare aprobate pentru fiecare subdiviziune a clasificației 

bugetare precum și a modificărilor intervenite pe parcursul anului 

- Angajare și ordonanțarea cheltuielilor pe baza documentelor justificative 

- Efectuarea deschiderilor de credite 

- Înregistrarea, verificare și centralizarea conturilor de execuție lunare ale Primăriei cu cele ale 

fiecărei unități subordonate 

- Întocmirea și prezentare spre aprobare Consilului local a conturilor de execuție 

- Urmărirea respectarea și punerea în aplicare a hotărîrilor consiliului local privind alocarea 

unor sume pe diferite destinații 

- Verificarea periodică a evoluției încasărilor și efectuarea plăților de orice fel, inclusiv prin 

caserie 

- Urmărirea contractelor de credit, plata ratelor, a dobânzilor și a comisioanelor percepute 

ținerea registrului datoriei publice 

- Întocmirea lunară a monitorizării cheltuielilor de personal, a bilanțului scurta contului de 

execuție 

- Întocmirea zilnică de către caserie a registrului de casă 

- Tinerea evidenței contabile a garanțiilor materiale, garanțiilor de bună execuție 

- Întocmirea listelor de investiții ca anexă la bugetul de venituri şi cheltuieli 

- Întocmirea răspunsurilor la corespondența repartizată serviciului buget contabilitate 

Sinteza activității pe anul 2017 

  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, urmărirea 

plăților și încadrarea în limitele prevăzute în buget si rectificarea acestora in funcție de veniturile 
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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 execuție anual al fiecărui buget 

component, după cum urmează: 

A. Buget local 

I. VENITURI           

Denumire indicator Prevederi 

bugetare 

anuale 

Prevederi 

bugetare 

trimestrul IV 

2017 

Încasări 

realizate 

31.12.2017 

VENITURI TOTAL 29845.88 4857.97 23200.37 

A) Sectiunea de 

funcţionare 

14001.20 3147.50 12589.82 

Venituri proprii 12895.53 2618.38 4301.11 

Venituri curente 14001.20 3147.50 12589.82 

a) Venituri fiscale 15021.84 3016.30 18921.52 

a1) Impozit pe venit, 

profit si câștiguri din 

capital, din care 

7384.36 1598.00 6167.45 

Impozit pe venit din 

transfer proprietăți 

imobiliare 

1310.78 250.00 308.94 

Cote defalcate din 

impozitul pe venit 

6073.58 1348.00 5858.51 
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a2) Impozite și taxe pe 

proprietate 

2365.71 263.00 1752.07 

a3) Impozite și taxe pe 

bunuri si servicii 

5181.07 1131.30 5056.75 

a4) Alte impozite și taxe 

fiscale 

90.70 24.00 86.74 

b) Venituri nefiscale -1020.64 131.20 -473.30 

b1) Venituri din 

proprietate 

434.06 66.00 349.68 

b2) Vânzări de bunuri și 

servicii 

-1454.70 65.20 -822.98 

Subvenții    

Subvenții de la alte nivele 

ale administrației publice 

   

B) Secțiunea de 

dezvoltare 

15844.68 1710.47 10610.55 

Venituri proprii 1216.79 234.82 1382.68 

Venituri curente 3417.23 523.18 2690.00 

I. Venituri fiscale    

II. Venituri nefiscale din 

care 

3417.23 523.18 2690.00 

Vânzări de bunuri şi 

servicii 

3417.23 523.18 2690.00 
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III. Venituri din capital 1216.79 234.82 1382.68 

IV. Subvenții din care    

Subvenții de la alte nivele 

ale administrației publice 

6094.06 952.47 1421.27 

V .Sume primite de la 

UE/alți donatori in 

contul plaților efectuate 

si prefinanțări  

5116.60 ------- 5116.60 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. CHELTUIELI – pe capitole bugetare la sfârșitul trimestrului IV 2017s-au realizat astfel:                                                                                                                                  

Nr. 

crt. 

Denumire Credite anuale  Credite trim. 

IV 

Plăti pana la 

31.12.2017 

 Cheltuieli totale, din 

care: 

31905.43 4857.97 17999.32 
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 a) secțiunea de 

funcționare 

14001.20 3147.50 12569.82 

1 Cheltuieli salariale 4997.30 1096.23 4248.96 

2 Cheltuieli materiale 8089.60 1938.27 7514.66 

3 Dobânzi    

4 Subvenții    

5 Transferuri între unități 

ale administrației 

publice 

   

6 Asistenta sociala 490.00 70.00 440.73 

7 Alte cheltuieli 424.30 43.00 365.47 

8 Rambursări credite    

9 Fond de rezervă    

10 Plăți efectuate în anii 

precedenți și 

recuperate în anul 

curent 

   

 b) secțiunea de 

dezvoltare 

17904.23 

 

1710.47 5429.50 

1 Transferuri între unități 

ale administrației 

publice 
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     Venituri proprii 

      

 

 

2 Alte transferuri     

3 Proiecte cu finanțare 

din fonduri externe 

Nerambursabile 

 --------  

4 Cheltuieli de capital 17904.23 1710.47 5429.50 

 

În baza HCL nr. 1/07.01.2016 fondul de rulment in suma de 2.059.553,36 , excedentul de 

5.181.045,37 lei de la secțiunea de dezvoltare si  excedentul de 20.001,41 lei de la secțiunea de 

funcționare, excedent total de 7.260.600,14 lei s-a aprobat să fie utilizat în anul 2018 pentru investiții 

in continuare. 

Bugetul local este principala sursă de finanțare pentru toate activitățile si acțiunile. 

 De la bugetul de stat în anul 2017 s-au primit pe lângă Sume defalcate din TVA pentru salarii în 

învățământ și alte cheltuieli descentralizate (cheltuieli cu evaluarea personalului si elevilor si 

cheltuieli cu întreținerea curentă la învățământ, drepturile asistenților personali ai persoanelor cu 

handicap, cheltuieli serviciul evidenta populației), subvenții pentru ajutor de încălzire. 

 Din bugetul local în anul 2017 s-au finanțat pe lângă cheltuielile de funcționare ale Primăriei, 

instituțiilor si serviciilor subordonate (instituții de învățământ, cultură, asistență socială), multe 

cheltuieli de investiții si reparații astfel :  

  Extindere clădire existenta P+1E,Amenajare parcare Primărie Mosnita Nouă, 
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  Sistem integrat pentru taxe, impozite și registru agricol la nivelul județului Timiș 

  Concesiuni, brevete si alte drepturi si valori similare, participare la capitalul social al societăților 

comerciale, achiziționare imobil in Mosnita Nouă, achiziționare mobilier, achiziționare centrale 

termice centru logistic, extindere sistem de supraveghere video, achiziționarea unei autoutilitare 

pentru politia locala, refacere trotuare instituții  de învățământ, înființarea unei creșe in comuna 

Mosnita Noua, proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile FEADR, împrejmuire 

grădinița Albina, Amenajare parcare școala si grădinița Mosnita Noua, amenajare toalete interioare 

Scl Mosnita Nouă, Construire clădire After School regim de înălțime P+1E si împrejmuire, 

împrejmuire grădinița Mosnita Veche, împrejmuire școala Mosnita Nouă, Amenajare toalete 

interioare Sc Urseni, Extindere si mansarda școala cu clasele I-VIII Mosnita Noua, Centrala termica  

grădinița, achiziționare centrale pe gaz Scoală Mosnita N și Urseni, proiecte cu finanțare din fonduri 

externe nerambursabile FEADR (Modernizare cămine ),Construire sediu așezământ cultural in loc 

Mosnita Noua 

  Modernizare si dotare cămine culturale in loc Mosnita V  Urseni Albina  comuna Mosnita 

N jud. Timiș, construire capele in comuna Mosnita Nouă, Amenajare parcări cămin si biserica Albina 

,Amenajare parcare biserica Mosnita Nouă, Reabilitare gard cămin Albina, sistem irigat terenuri 

sport, extindere rețele alim apa in loc Mosnita Veche, Extindere canalizare menajera in loc Mosnita 

N Mosnita Veche, realizare rețea iluminat public ferma 5 Urseni, Extindere canalizare menajera si 

apa potabila in loc Urseni, Rețea alimentare cu energie electrica PUZ Mosnita N -Est, Rețea de 

iluminat public PUZ Mosnita N-Est, Rețea alimentare cu energie  electrica PUZ Urseni -tineret, Rețea 

de iluminat public PUZ Urseni -tineret, Eficientizarea energetica a clădirilor publice, Protejarea 

conductei magistrale Transgaz sub DC 98,Construire si reabilitare parcuri in Mosnita N Mosnita V 

Urseni si Albina,Extindere retea electrica in PUZ Albina,Extindere retea iluminat public in Mosnita 

N-Mosnita V,Extindere retea apa in PUZ Albina,Extindere retea apa Mosnita N-iesire spre 

Albina,Extindere retea apa in Rudicica,Extindere retea apa in asociere 

str.Scorusului,Agrisului,Caisului (800 ml),Extindere retea apa in asociere str.Fagului 

(300ml),Reabilitare dispensar Mosnita N,Extindere retea apa str Scorusului,Extindere canalizare 

menajera in loc Urseni,com Mosnita N,Retea de alimentare apa str. Cerbului,Proiecte cu finantare 

din fonduri externe nerambursabile FEADR (Extindere canalizare menajera in loc Urseni),Intocmire 
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Plan Urbanistic General al comunei Mosnita Noua,Intocmire PUZ pe raza comunei Mosnita  

N,Proiectare si extindere retea canalizare Albina,Extindere retea de alimentare cu apa Comuna 

Mosnita Noua Jud Timis,Modernizare strazi in comuna Mosnita Noua,Amenajare drumuri agricole 

in comina Mosnita Noua jud. Timis,Reabilitare DC 149 Mosnita N-Mosnita V,Intabulare drum 

Mosnita V-Ghiroda. 

   Modernizare infrastructura rutiera si indicatoare in comuna Mosnita Noua,Amenajare 

statii de autobuz in com Mosnita N,Amenajare parcare centrala Mosnita V,Amenajare parcare 

centrala Urseni,Executat podete Mosnita N-Mosnita V,Executat canale si rigole,Modernizare 

infrastructura rutiera  in comuna Mosnita Noua etapa II,Modernizare infrastructura rutiera  in comuna 

Mosnita Noua etapa II  (FEADR),Intabulare  drum Mosnita V-Ghiroda,Executie trotuare in Mosnita 

N-Mosnita V Urseni-Albina si Rudicica,Proiecte pentru constructia de piste de biciclete in comuna 

Mosnita N,Intabulare drumuri comunale Urseni -Albina. 

   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. 

   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 2017 au fost integral îndeplinite. 

   Din bugetul local s-au alocat sume pentru organizarea unor manifestări culturale (dintre 

care cea mai importanta este Zilele Comunei), pentru diverse parteneriate cu asociaţii si fundaţii pe 

linie culturală, sportivă pentru realizarea in comun a unor acţiuni in aceste domenii. 

Compartiment Cultură 

 

 

Nr. Denumirea acțiunii Perioada 

desfășurării  

Locul 

desfășurării 

Organizator 
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I Concurs creație literară Ianuarie- 

Decembrie 

Moșnița Noua C.Local 

2 Concurs desen/arte plastice Ianuarie- 

Decembrie 

Moșnița Noua C.Loca1 

3 Festivalul etniilor   ( 

balul bănățenilor ) 

 Ianuarie- 

Decembrie 

Moșnița Veche C.Loca1 

4 Participarea ansamblurilor 

festivaluri de folclor 

la Ianuarie- 

Decembrie 

Albina,Urseni C Local 

5 Concurs ciclism  Martie Urseni C.Local 

6 Târg de Paște  Aprilie Moșnița Nouă C.Local 

7 Ziua Pământului  Aprilie Moșnița Nouă C.Local 

8 Ruga satului Moșnița Veche  e Mai Moșnița Veche C.Local 

9 Ziua Eroilor  Mai Moșnița Nouă C.Local 

10 Ziua Copilului  Iunie Moșnița Nouă C.Local 

11 Întâlnirea moșnițenilor  Iunie Moșnița Nouă C.Local 

 

12 Ruga satului Moșnița Noua Iulie Moșnița Nouă C.Local 

13 Ruga satului Albina August Albina C.Loca1 

14 Ruga satului Urseni August Urseni C.Local 

15 Roadele toamnei Octombrie Moșnița Nouă C.Loca1 
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16 Ruga Catolica Balul strugurilor Octombrie Urseni C.Local 

17 Ziua Națională a României Decembrie Moșnița Nouă C.Local 

18 

 

Festival de colinde Decembrie Moșnița 

Nouă,Moșnița 

Veche,Albina, 

Urseni 

C.Local 

19 Zilele comunei Septembrie Mosnita Noua CJT 

 

 

       BIROU IMPUNERE 

 

Activitatea biroului de impuneri, format din inspector Otilia Loredana Rus și inspector Diana 

Csaszar, s-a desfășurat conform atribuțiilor din fișele postului și s-a concretizat în constatarea, 

stabilirea, impunerea, încasarea debitelor provenite din impozite și taxe locale de la persoane fizice 

și persoane juridice, respectând reglementările legale prevăzute în Legea nr. 227/2015 și H.G. nr. 

1/2016. 

În decursul anului 2017,  ca urmare a solicitărilor contribuabililor persoane fizice și juridice, 

s-au eliberat 3198 certificate de atestare fiscală, s-au transmis 198 adrese cu bunurile impozabile 

deținute de diverși contribuabili, 517 comunicări către alte primării, 236 confirmări de primire-

preluări în debit, s-au emis 12 decizii de restituire de sume plătite în avans, 413 înștiințări de plată, 

155 decizii de impunere, 248 diverse adrese către alte instituții, s-au luat în evidență 465 clădiri, 813 

terenuri, 1318 mijloace de transport.  
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S-au efectuat următoarele transfere: 427 clădiri, 2113 terenuri, 212 mijloace de transport. 

Numărul corectărilor și a rectificărilor asupra declarațiilor au fost în număr de 8941.  S-au emis lunar 

balanța de încasări debite și restanțe, precum și borderourile de debite și scăderi.  

Suma încasată de cei doi inspectori a fost de 780920,10 lei, formată din: impozit pe clădiri 

158221 lei, impozit pe teren 207407 lei, impozit auto 158547 lei, impozit teren extravilan 36411 lei, 

taxă concesiune 91222, 42 lei, amenzi 55055,50 lei, taxă timbru judiciar 11449,58 lei, taxă de timbru 

de arhitectură 1340,10 lei, taxă de urgență pentru eliberare A.C 35795 lei, alte taxe 25471,50 lei.  

 

Birou Executări silite  

Activitatea biroului de executări silite, format din referent principal Anghel Claudia şi 

inspector debutant Nacu Alina, s-a concretizat în constatarea, impunerea proceselor verbale de 

constatare a contravențiilor, încasarea și executarea silită a debitelor provenite din impozite, taxe 

locale și amenzi de circulație sau administrative persoane fizice și juridice, respectând prevederile 

legale cuprinse în Legea 227/2015 privind Codul fiscal, Legea 207/2015 privind Codul de procedură 

fiscală și HG 1/2016 privind Normele metodologice de aplicare a Legii 227/2015. 

În decursul anului 2017 au fost emise un număr total de 384 de titluri executorii și un număr 

de 384 de somații de plată din care : 56 dosare pentru persoane juridice  în sumă totala de 

1.149.721,44 lei și 308 dosare pentru persoane fizice în sumă totală de 658.329,38 lei. 

 S-a încasat suma de 

- 36.647,15 lei  aferentă debitelor persoanelor juridice 

            -45.758 lei aferentă debitelor persoanelor fizice. 

S-au formulat un număr de 25 de declarații de creanțe din care 18 pentru persoane juridice şi 

7 pentru persoane fizice ,executate silit de alte entități și aflate în lichidare judiciară , în cazul firmelor. 

Procedura de executare silită a fost continuată prin identificarea locurilor de munca în scopul 

popririi pe salar la persoanele fizice iar în cazul persoanelor juridice s-a pornit acțiunea de identificare 

a conturilor acestora pentru a putea fi poprite. 

   Au fost instrumentate un număr de 620 de procese verbale de constatare a contravențiilor . 
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SERVICIUL POLIȚIA LOCALĂ MOȘNIȚA NOUĂ 

                                                     

 

   Cu privire la situația operativa existenta pe anul 2017,  pe raza comunei   Mosnita Noua, 

precum si alte aspecte sesizate din punct de vedere al ordinii si linistii publice 

  Respectarea ordinii si linistii publice, apararea drepturilor si libertatilor fundamentale ale 

cetatenilor, sunt asigurate de catre institutii specializate ale statului, respectiv: Jandarmeria, Politia 

Nationala, Politia Locala etc. 

           In prezent, dupa noua organizare 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. Activitatile 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 Directiei 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 pe anul 2017 : 

           

 

 

 

 

         ACTIVITATEA DE  ORDINE PUBLICA 
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        Pe parcursul anului 2017 s-au aplicat un nr. de 195 sanctiuni contraventionale in valoare de 

62.000 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 

                          -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 147 somatii pentru intrarea in legalitate conform hotararilor date de 

consiliul local. 

       Au fost efectuate un nr. de 600 de patrulari pe timp de zi si 300 pe timp de noapte, din care 

unele in colaborare cu Politia Nationala. 

        S-a intervenit pe toate cele trei schimburi, la 612 de apeluri telefonice venite de la cetatenii 

comunei, la nr de tel 0372797700. 

        S-au verificat si solutionat 58 de reclamatii scrise depuse la Primaria Mosnita Noua. 

        Am comunicat 817 de citatii venite de la Tribunal, Judecatorie, Parchet, B.E.J . 

        Am afisat un numar de 20 procese verbal de la alte institutii. 

        In timpul patrularii pe timp de zi si noapte au fost un nr de 639 de sesizari din oficiu si de la 

cetateni. 

        Pe raza comunei Mosnita Noua ,pe toate cele trei schimburi,au fost legitimate un nr de 537 

de personae, avand domiciliu in comuna si in alte judete. 

       S-au intocmit un nr de 127 de adrese in baza Art 39 din OG2/2001 si al. 141 ,aln. 

7/OUG92/2003 privind Codul de procedura fiscala si s-au  verificat un nr de 23 autorizatii eliberate 
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pentru comertul stradal.Am inmanat 74 de comunicari venite de la Serviciul De Evidenta Populatiei 

Mosnita Noua. 

       S-a sprijinit de 17 ori Compartimentul Asistenta Sociala in diferite anchete .  

      In timpul patrularilor de noapte au fost efectuate un numar de 31 de controale la personalul 

de paza la diferitele societati ce isi desfasoara activitatea pe raza comunei. 

      S-au retinut un numar de 6 persoane pentru furt,iar in 3 cazuri 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. 

       S-a intervenit de 95 de ori in sprijinul Politiei Nationale in urma apelurilor de urgenta 112. 

       S-a intervenit de 32 de ori  pe DJ595 la asigurarea si dirijarea traficului,din care 12 fiind 

accidente rutiere. 

       S-a intervenit de 17 ori pe DJ 595D la asigurarea si dirijarea traficului,din care 7 la accidente 

rutiere. 

       S-a intervenit de 8 ori pe DC98 pentru asigurarea si dirijarea traficului,din care 3 la accidente 

rutiere. 

       S-a intervenit 6 ori pe DC149(drumul boilor,Berlin) pentru asigurarea si dirijarea 

traficului,din care 2 la accidente rutiere. 

       Am sprijinit S.V.S.U la 34 interventii pentru a asigura perimetrul incendiului. 

       Am participat la 23 de meciuri de fodbal pentru buna desfasurare a acestora si de 4 ori la 

evenimentele desfasurate la sala de sport din Mosnita Noua. 

       S-au sprijinit de 4 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. 

       Am insotit 3 persoane la psihiatrie la solicitarea celor de la Serviciul de Ambulanta Timisoara. 

       Am asigurat zona ,pe str. Colonistilor din loc. Urseni in urma unei actiuni/exercitiu a celor de 

la I.S.U Timisoara. 

       Am asigurat perimetrul si ordinea si linistea publica  pe timpul desfasurarii evenimentelor: 
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                           LUNCA TIMISULUI CX CUP 

                           TARGUL DE PASTI 

               1  IUNIE Ziua Copilului 

                           ZILELE COMUNEI 

                           SARBATOAREA BANATENILOR 

         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 buna desfasurare a exameneler de evaluare la Scoala din Mosnita Noua. 

           S-a asigurat buna desfasurare a spectacolelor de colinde din Mosnita Veche, Mosnita Noua, 

Urseni, Albina. 

           Impreuna 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. 

 

POLIȚIA NAȚIONALĂ MOȘNIȚA NOUĂ 

 

Respectarea ordinii și liniștii publice, apărarea drepturilor și libertăților fundamentale 

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

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 asiguraea  unui climat de 

siguranță și Securitate publică, prevenirea și combaterea infracționalității și cercetarea criminalității  

pe raza de competență. 
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Asigurarea climatului de ordine și siguranță publică a fost și este realizat prin activitățile desfășurate 

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

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

prevenirea fenomenului infracțional. 

Polițiștii de la posturile de poliție comunale au în principal următoarele atribuții: 

a) Soluționează dosarele penale cu autori cunoscuți, precum și cele cu autori neidentificați, 

potrivit competenței 

b) Desfășoară activități preventive proactive sau reactive, în scopul asigurării climatului de 

siguranță publică 

c)  Desfășoară activități de cunoaștere a populației pentru descoperirea autorilor de infracțiuni și 

a celor predispose la comiterea de fapte antisociale 

d) Informează autorităților publice locale despre factorii favorizatori 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 ator manifestări ce implică 

prezența unui public numeros 

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 sprinjin de specialitate și îndrumă persoanele fizice și juridice în organizarea pazei 

obiectivelor, bunurilor, valorilor, precum și pentru organizarea și activități 

h) Urmăresc respectarea legislației În domeniul silvic și transportului de material lemnos, 

protecției mediului înconjurător, vânatului și pescuitului, potrivit competenței: 

i) Supraveghează, îndrumă și controlează în condițiile legii, pafticipanții 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 specifice în vigoare; 
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k) în colaborare cu reprezentanții autorităților locale, unităților de învățământ, cultură, etc. 

desfășoară activități de educație antiinfracțională a populației ; 

l) participă, impreună cu reprezentanții altor instituții, la luarea masurilor ce se impun în caz de 

situații de urgență; 

m) execută mandatele de aducere; 

n) asigură intervenția la solictările cetățenilor prin Apelul Unic de Urgență 112; 

o) execută patrulări și pe timp de noapte; 

Pe lângă aceste atribuții, lucrătorii posturilor de poliție desfășoară și activități de secretariat, 

în sensul că înregistrează, țin evidența, planifică și analizeazău în mod scriptic aspectele de interes 

polițienesc de pe. raza de cołnpetență. 

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

a satelor aparținătoare, vă prezentam o statistică privind trendul acestora în anul 7: 

A) pe linia faptelor de natură contravențională: 

- în 2017, până în prezent, au fost aplicate un nr de 321 sancțiuni Contravenționale, în valoare de 

103,215 lei; 

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

61/1991 Rep., un număr de 267 de sancțiuni au fost aplicate la OUG 195/2002 și un număr de 6 de 

sancțiuni au fost aplicate la alte acte normative.  

B) pe linia faptelor de natură penală : 

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

necunoscuți, în 12 luni au intrat un nr. de 50 dosare din care au fost soluționate un nr. de 4() dosare, 

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

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

cercetate infracțiuni contra patrimoniului, respectiv, infracțiuni de furt. 
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- la nivelul postului de poliție existau în lucru în anul 2017 un nr. de 30 dosare penale cu autori 

cunoscuți, în 12 luni au intrat un nr. de 68 dosare din care au fost soluționate un nr. de 59 dosare, 

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

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

infracțiuni din Codul Penal si OUG 195/2002 Rep. In nr. de 18 persoane au fost înaintate cu propunere 

de trimitere în judecată. Față de 7 persoane s-a luat măsura retinerii și prezentării Parchetului de pe 

Lângă Judecătoria Timișoara cu propunere de arestare preventivă. 

C) pe linia intervențiilor la 112 sau sezizările cetățenilor : 

- au fost solicitați la 117 intervenții de urgență în urma apelurilor după cum urmează: 

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

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

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

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

circulație 

D) pe linia activităților de prevenire: 

-au fost efectuate un nr. de 60 patrulări pe zi și 143 patrulări pe noapte 

-au efectuate 219 controale pe linia modului de respectare circulației autovehiculelor pe drumurile 

publice; 

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

periculoși, baruri , jocuri de noroc, evidența populației etc.)                

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

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

Totodată, la nivelul Postului de Poliție Moșnița Nouă nu au fost obținute date, din care rezultă 

faptul că, la unitățile școlare din comună exista mai mulți elevi-minori problemă (absenteism școlar, 

comportament deviant, delicvență juvenilă), atât sub 14 ani cât și peste 1 4 ani precum și existența 

unor stări conflictuale atât intrafamiliale cât si 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 fenomen contravențional 

cât și ca fenomen infracțional, motiv pentru care se impune fixarea unor priorități în vederea creșterii 
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sentimentului de siguranță în rândul populației și întăririi încrederii cetățeanului în autoritățile locale, 

cum ar fi : 

- prevenirea și combaterea furturilor din locuințe și societăți comerciale; 

- prevenirea și combaterea violenței intrafamiliale ; 

- prevenirea și combaterea delicvenței juvenile ; 

- prevenirea și combaterea infracționalității stradale; 

- eficientizarea și dinamizarea activităților polițienești în vederea cunoașterii și 

combaterii cauzelor ca fapte antisociale: 

- intensificarea activităților de patrulare împreuna cu Poliția Locală în principalele 

locuri, puncte și zone cu potențial ridicat de comitere a infracțiunilor; 

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

rândul elevilor și cazurile de absenteism școlar, comportament deviant si 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 locali, 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 ari. 1 8),  privind asigurarea pazei obiectivelor, bunurilor. valorilor și protecția 

persoanelor. 

Autoritățile publice locale vor fi informate cu privire la factorii favorizanți ai criminalității, 

solicitând sprijin pentru eliminarea acestora. 
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BIROUL DE URBANISM 

 

Componența BIROULUI URBANISM: 1+6 

Responsabil urbanism și amenajarea teritoriului: inspector principal  Eugenia Eva Gabriela 

GHILEZAN 

l . Obiectul de activitate al Biroului Urbanism  acordă asistență internă și externă în domeniul de 

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

construire;  coordonează activitatea privind emiterea referatelor privind recepția lucrărilor pentru 

eliberarea autorizațiilor de funcționare;  coordonează activitatea de evidență date, elaborare 

statistici;  coordonează arhivarea documentelor din structura proprie;  efectuează verificări pe 

teren;  statistica lunară, trimestrială si anuală;  operarea începerilor și finalizărilor de lucrări;  

întocmirea situațiilor cu privire la AC finalizate și recepționate necesare pentru Inspectoratul de 

Stat în Construcții și Direcția de Finanțe;  corespondență și colaborare cu Institutul de Statistică, 

Direcția de Finanțe, Inspectoratul de Stat în Construcții, Curtea de Conturi, Poliția Comunitară, 

Poliția Județului Timiș  analizează, verifică actele, documentele și proiectele tehnice, elaborează 

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

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

Comunei Mosnita Noua;  elaborează referate de specialitate în vederea emiterii Hotărârilor 

Consiliului Local și a Dispozițiilor Primarului;  întocmește referate și proiecte de hotărâri pentru 

studii și documentații de urbanism și amenajarea teritoriului;  elaborare proiecte de hotărâre 

privind avizarea documentațiilor de urbanism  pregătește documentațiile pentru îndeplinirea 

procedurilor legate de transparența decizională și de participarea populației prin informare, 

consultare sau alte forme, în conformitate cu metodologia de avizare a acestor documentații;  

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

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

expertizare tehnică și consultanță;  în urma ședințelor C.T.A.T.U. întocmește Avizele de 

Oportunitate, Avizele consultative, Avizele de principiu CTATU și Avizele CTATU, precum și 

comunicările pentru documentațiile care nu au obținut aviz favorabil din partea Comisiei;  
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formulează răspunsuri către beneficiari care au la bază documentații necorespunzătoare și 

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

arhivează documentele a căror evidență le ține;  aplică și execută legile în vigoare în domeniul 

urbanismului, autorizării executării lucrărilor de construcții  întocmește certificatele de urbanism 

în conformitate cu documentațiile de urbanism și prevederile legale în vigoare;  verifică actele, 

documentele și proiectele tehnice în vederea redactării autorizațiilor de construire;  verifică pe 

teren situațiile neclare din documentele prezentate în vederea emiterii autorizațiilor de construire și 

a certificatelor de urbanism;  formulează răspunsuri către beneficiari referitor la solicitările care 

au la bază documentații necorespunzătoare sau incomplete;  ține evidența și înregistrează 

Autorizațiile de Construcție și Certificatele de Urbanism emise pentru lucrări de construcții, cât și 

pentru lucrări tehnicoedilitare;  regularizează taxa de autorizare în conformitate cu prevederile 

legislației în vigoare;  întocmește referatele privind recepția lucrărilor pentru eliberarea 

autorizațiilor de funcționare;  întocmește procesele verbale de constatare și sancționare a 

contravențiilor;  arhivează documentele a căror evidență o ține;  participă la expertize în teren și 

dosare de instanță. 

2. Sinteza activității Biroului Urbanism pe anul 2017: 

In decursul anului 2017, incepand cu data de 01.01.2017, s-au redactat și eliberat: 

 1450 autorizații de construire; 

-2422 certificate de urbanism; 

-1288 adeverinte; 

 487 comunicări corespondență internă și externă, cereri și sesizări;  s-au întocmit 29 procese 

verbale de constatare și sancționare a contravenției, la Legea 50/1991 ;  au fost operate 213 

începeri de lucrări;  au fost finalizate si recepționate 348 lucrări;  au fost aprobate 8 Planuri 

Urbanistice Zonale; 

Biroul Urbanism a trimis spre afișare pe site-ul Primăriei Mosnita Noua 18 documentații de 

urbanism; 

 a organizat 18 întâlniri cu cetățenii la Biroul Urbanism, conform Ordinului 2701/2010;  

organizarea și discutarea documentațiilor de urbanism în cadrul celor 8 întâlniri ale Comisiei 
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Tehnice de Amenajare a Teritoriului și de Urbanism;  întocmirea a 37 Avize de Oportunitate;  au 

fost aprobate 318 Hotărâri ale Consiliului Local Mosnita Noua, inițiate de către Biroul Urbanism; 

3.Obiectivele Biroului Urbanism pentru anul 2018:  îndeplinirea atribuțiilor cu mai 

multă promptitudine  creșterea operativității în procesul autorizării  colaborarea 

operativă înt servicii în toate domeniile de activitate. 

 

 

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 informaţii, formulare tipizate, consiliere și îndrumare a beneficiarilor, pentru  

diverse  activităţi de servicii de asistență  socială sau de acordare de beneficii de asistență socială  de 

la autoritățile locale sau de la instituțiile abilitate  în acest sens, ori intermedierea  obținerii acestora 

de la terți, verificarea situațiilor declarate prin întocmirea de anchete sociale, rapoarte de monitorizare 

a cazurilor aflate în evidentă etc.: astfel, în anul 2017 în cadrul activităţii de asistenţă socială 

desfăşurată de Compartimentul de Asistenţă Socială din cadrul primăriei Moşniţa Nouă,  activitatea 

s-a derulat astfel: 

În cadrul aplicării Legii 416/2001 privind venitul minim garantat am avut în evidenţă un 

număr  de 11 dosare în plată (cu un nr. mediu de 32 membri beneficiari ai ajutorului social), la 

începutul lunii Ianuarie 2017, iar în luna Decembrie 2017 se aflau în evidentă  un nr. de 4 dosare 

în plată, cu un nr. mediu de 10 membri beneficiari ai ajutorului social. Pe parcursul anului  2017 

au intervenit  modificări,  nu au fost dosare noi puse în plată, 3 suspendără din plată a dosarelor, 

pe trei luni,  pentru  neefectuarea orelor de muncă în folosul comunității, 1 modificară a 

cuantumului ajutorului social datorită modificării numarului de membri beneficiari din dosare şi 

ale veniturilor acestora. In cursul anului2017  au fost încetate din plată un nr. de 7 dosare.  

 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, drept pentru care 
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le-au fost întocmite,  prin dispoziție de primar, centralizatoarele de plată, raportări către AJPIS. 

Cuantumul total al ajutorului de încălzire, plătit pentru perioada Ianuarie-martie 2017, beneficiarilor 

de venit minim garantat, a fost de 2.900 lei / sezon  rece 2016/2017. S-a emis o dispoziție de primar 

de recuperare sume plătite cu titlu necuvenit pentru suma de 116 lei aferent lunilor Februarie/martie 

2017. Pentru sezonul Noiembrie 2017/Martie 2018, cuantumul ajutorului de încălzire, plătit a fost de 

1.160 lei / sezon  rece 2017/2018. 

S-au efectuat un nr. mediu de 2 anchete sociale anuale pentru fiecare dosar în plată precum şi 

pentru cele cu cu modificări, suspendate din plată şi încetate, respectiv  pe an  16  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 778 ore muncă în folosul comunității prin acțiuni de interes local pe total an 

2017. 

În cadrul aplicării Legii 277/2010, privind alocaţia pentru susţinerea familiei: 

- la începutul anului 2017 au fost în evidenţă un număr de 2  dosare. Pe parcursul anului  au fost 

primite și puse în plată 3dosare noi de de solicitare a alocației de susținere a familiei,  un nr. de 2 

dosare au fost încetate pe pacursul anului. Pentru verificarea condiţiilor de încadrare, monitorizare   

s-au întocmit un număr  de  8 anchete sociale; 

În cadrul aplicării prevederilor OUG nr.70/2011 privind măsurile de protecţie socială 

în perioada sezonului rece, în perioada  Ianuarie- Martie 2017 pentru   cererile şi declaraţiile pe 

proprie răspundere depuse la finele anului, de solicitanți, alții decât beneficiarii Legii 416/200, au 

beneficiat de ajutoare de încălzire un număr de 2  persoane singure cu venituri reduse. Cuantumul 

total al ajutoarelor de încălzire, altele decât ale beneficiarilor Legii 416/2001, pentru sezonul 

Noiembrie 2016-Martie 2017, plătit la finalui anului 2016, a fost de 280 lei/sezon. Pe parcursul 

sezonului rece în luna Februarie 2017 a intervenit o modificare de cuantum prindiminuare, datorată 

majorării pensiilor și s-a întocmit ancheta de verificare și Dispoziția de primar de recuperare a 

sumelor plătite cu titlu necuvenit pe 2 luni în cuantum total de 8 lei. 
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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: în Ianuarie 2017 figurau în  plată un nr. de 26 dosare de asistenţi 

personali  şi  28 indemnizaţii acordate persoanelor cu handicap grav 28, iar în Decembrie 2017 aveam 

în evidenţă în plată un nr. de 21 dosare ale asistenţilor personali şi 36 indemnizaţii lunare, plătite 

persoanelor cu handicap grav. 

Dinamica modificărilor intervenite pe parcursul anului  a fost după cum urmează : 

 

Pentru asistenţi personali: 

- 6 contracte de muncă nou întocmite;   

- 11 contracte de muncă încetate ; 

- 6 acte adiţionale de prelungire a contractelor de muncă 

- 1 suspendare . 

Pentru indemnizaţia lunară acordată persoanelor cu handicap grav: 

 - 18 acordări de indemnizaţii,  pentru cazuri noi; 

        - 7 indemnizaţii încetate din plată. 

- S-au efectuat   63 anchete sociale pentru persoane adulte și 22 pentru copii, pentru revizuirea 

certificatelor de încadrare în grad de handicap ale persoanelor cu handicap  sau pentru 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 6 anchete sociale pentru verificarea persoanelor care solicitau să fie angajate 

ca asistent personal. 
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- S-au preluat actele şi s-a eliberat un număr de 22 legitimaţii-card pentru parcare auto gratuită 

pentru persoanele cu handicap grav, accentuat, mediu sau uşor sau aparţinătorii persoanelor  cu 

handicap 

- S-au întocmit un nr. de  46 Note de control a activităţii asistenţilor personali în urma  verificărilor 

efectuate pe teren.  

- S-au eliberat 9 Adeverințe tip cu vechimea în muncă, pentru asistenții personali; 

- 3 anchete sociale,  întocmite în dosare de solicitare a pensie de invaliditate; 

 

La începutul  anul 2017  se aflau în evidență  6 tutori, care au fost numiți de Instanța 

Judecătorească Timișoara pentru persoanele  puse sub interdicție,  iar  la finele anului aveam în 

evidență 4 tuori.Tutele înceteate în cursul anului  au fost în număr de 2dosare (pentru  un minor care 

a împlinit 18 ani și 1dosar pentru o persoană  adultă, cu grad de handicap grav, care a decedat  în 

cursul anului). 

S-au întocmit un nr. de 5 note de control a activităţii tutorilor pentru persoanele  puse sub 

interdicţie.  

- s-au preluat, verificat şi întocmit actele pentru descărcarea gestiunii tutorilor pe anul 2016 

- S-au întocmit pentru tutori, a referate anuale de descărcare a gestiunii și Dispozițiile de Primar 

de descărcarea gestiunii, pe anul 2016; 

 La finele anului 2017 se aflau în evidenţele compartimentului, un număr  de 232 persoane cu 

handicap ( cu încadrare în grad grav, accentuat, mediu sau uşor).                                        

  În cadrul activităţii de protecţia copilului, conform legislaţiei în vigoare, 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 : 
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- 17 anchete sociale efectuate la solicitările DGASPC TIMIȘ sau din alte județe 

-  5 anchete sociale pentru  verificarea  situaţiilorexistente în familiile naturare și eventuala 

posibilitate de reintegrare în familianaturală sau lărgită a  copiilor aflaţi în plasament la ONG-

uri; 

- 7 adrese de răspuns pentru diverse  solicitări ale D.G.A.S.P.C. Timiș  

- 3 Adrese cu răspunsuri întocmite pentru cetățeni sau alte instituții               

  -    8 anchete sociale pentru Orientare şcolară sau curriculum adaptat; 

- 1 anchetă socială pentru sprijin financiar necesar pentru operație în străinatate pentru copil cu 

handicap grav, din familie  socio-vulnerabilă; 

- 22 evaluări iniţiale de caz, cu întocmirea fișei de identificarea riscurilor pentru copii cu 

părinții plecați la muncă în străinătate; 

- 2 anchete sociale, pentru obținerea autorității părintești pentru copiii cu părinții plecați la muncă 

în străinătate; 

- 6 Fișe de consiliere a persoanelor cu autoritate părintească obținută în instanță pentru copii cu 

părinții plecați la muncă în străinătate; 

- 12 Rapoarte de monitorizare  a situaţiei copiilor cu părinții plecați la muncă în străinătate; 

- 8  Rapoarte de monitorizare  pentru  copii nou-născuți din familii socio-vulnerabile       

- În evidenţă am avut un număr de  2 copii  fără certificate de naştere pentru care s-a făcut  

consilierea, îndrumarea şi sprijinirea părinţilor pentru rezolvare – pentru  un copil  s-a rezolvat 

Certificatul de naștere în cursul anului; 

-    3 Fișe de evaluare inițială, pentru copii din familii socio-vulnerabile 

  -   4  Planuri de Servicii, întocmite pentru copiii aflaţi în situaţia de risc de abandon       

      familial; 

 -   8 Contracte cu familia – pentru copiii cu Certificat de încadrare  în grad de handicap; 

 -   3 anchete sociale pentru înregistrare tardivă; 

 -   6 adrese către terțe instituții pentru înregistrare tardivă; 

 -   20 anchete sociale solicitate de Judecătorie, în cauzele de divorţuri    
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  între soţii, care au copii minori în întreţinere ;  

   - 3 anchete sociale solicitate de birourile notariale,  în cauzele de divorţuri. 

 Asistenţă socială pentru persoanele vârstnice, Legea nr. 17/2000 . 

Pentru adulţii sau vârstnicii singuri și aflațui în dificultate, sau risc de abandon din partea membrilor 

de familie sau a rudelor apropiate : 

 

-    3 reprezentări la notar conf. Legii nr. 17/2000, pentru persoanele vârstnice care încheie 

contracte de întreținere cu uzufruct viager; 

  -    1 anchete sociale pentru neglijare/abuz persoane vârstnice;  

- 1 evaluare inițială de caz, pentru adulți aflați în dificultate, abandonate  sau risc de abandon 

din partea rudelor; 

- În evidență avem un număr de   

- 2 adulţi  fără acte de identitate și  pentru care s-au demarat proceduri de înregistrare tardivă,  

s-a făcut consilierea, îndrumarea şi sprijin pentru obținerea actelor de identitate; 

 În domeniul beneficiilor sociale, preluarea de dosare în vedererea depunerii lor la AJPIS 

Timiș, pentru  acordare și punere în plată, am avut următoarea situaţie pentru anul 2017 :        

     -   130 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; 

     -    10 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;                                                              
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     -    10 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;  

     -  121 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 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; 

    - 1 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,  pentru care  s-a procedat 

la  informarea asupra condiţiilor de încadrare şi  obţinere a 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; 

    - 5 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 se încadrează în prevederile   OUG 111/2010 pentru 

acordarea indemnizației de creștere a copilului. 

     

- Un număr de 6  adeverinţe, eliberate pentru beneficiarii de servicii sociale sau beneficii 

sociale,   solicitate pentru diverse scopuri, pentru alte  instituții;  
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   - un număr de 85 Dispoziții de Primar, redactate și emise în cursul anului 2017, în cadrul 

Compartimentului de Asistență Socială; 

 - S-au transmis 3 adrese de răspuns pentru Instituția Prefectului Județului Timiș pentru demararea 

programului POAD 2017/2018 de acordare de ajutoare alimentare, s-a emis Dispoziția Primarului de 

numire a comisiei POAD 2017/2018 și de stabilire a locației de distribuție și de depozitare a pachetelor 

cu ajutoare alimentare; 

 

   În cursul semestrului  2017, activitatea din Compartimentul de Asistență Socială  a fost supus 

la  controale  de către instituţiile abilitate în acest sens şi anume: 

 De către Inspecţia Socială Timiş din cadrul A.J.P.I.S. Timiş pentru: 

- Campania de control  privind respectarea prevederilor Legii nr. 416/2001,  pentru perioada 2014-

Martie 2017, iar în urma controlului nu au fost consemnate prin proces-verbal deficiențe sau măsuri 

de remediere cu termen de realizare. 

De către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene și 

Instituția Prefectului Județului Timiș 

- Verificarea listelor, distribuției, a actelor de de gestionare și de raportare finală, pentru ajutoarele 

acordate prin programele POAD 2014 și POAD 2015/2016. Nu au fost comunicate deficiențe din 

partea UAT-ului, în derularea programelor. 

 În cursul anului 2017,  din cadrul Compartimentului de Asistenţă Socială, persoanele cu 

atribuții în domeniu,  au participat la un curs 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 /anua,l de D.G.A.S.P.C. Timiş, de A.J.P.I.S. Timiş etc , pentru 

dezbaterea modificărilor legislative intervenite şi pentru eficientizarea activităţii de asistență socială,  

a îmbunătăţirii metodelor de lucru și a colaborării între instituții. 
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Compartiment S.V.S.U. 

Ca urmare a adresei dumneavoastră cu nr. 1557 din 19.01.2018, vă transmitem raportul de 

activitate a S.V.S.U. Moșnița Nouă în anul 2017. 

Total intervenții 48,după cum urmează: 

-intervenție la incendiu de locuințe - 3 intervenție la incendiu autovehicole - 3 

-intervenție la arderi de vegetație uscată - 33 

-intervenție la inundații (curți,străzi,punct trafo) - 1 

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

-intervenție la deblocare carosabil, DJ 592 (fenomene meteo,pomi picați pe carosabil) - 2 

-intervenție la deblocare salvare animale - 2 

 

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

potabilă pentru persoanele vârstnice și cu dizabilități din Comună. 

În perioada de treierat păioase am intreprins acțiuni cu caracter informativ la operatorii din 

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

miriști, resturi vegetale și vegetație uscată. 

La nivel de comună am efectuat acțiuni de depistare a posibilelor pericole și riscuri de inundație 

(digul Timișului) 

Am efectuat un exercițiu de cunoaștere a achipamentului de intervenție și a autospecialei din 

dotarea S.V.S.U.,cât și ședințe de pregătire teoretică. 

La grădinițele din Moșnița Nouă și Moșnița Veche am efectuat exerciții de pregătire a 

educatorilor cât și a copiilor,referitor la modul de comportare în timpul și după cutremur. 

COMPARTIMENT ACHIZIȚII PUBLICE 
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1. COMPONENȚA Compartimentului 

Responsabil - Horia Paraschiv 

Alina Lele 

 

2. OBIECTUL DE ACTIVITATE 

Activitatea Compartimentului de  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 Compartimentului 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;  

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);  
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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;  

 

3. SINTEZA ACTIVITĂȚII  aferente anului 2017 

    

Au fost lansate si incheiate 554 contracte de achiziţie publică din care:  

        -  551 achizitii directe      

 -    4 proceduri simplificate   

  

În urma celor 3 proceduri simplificate, au fost încheiate:  

 

          -  6 contracte furnizare in valoare totala de 362.408,03 lei fara TVA.   

           -   1 procedură fiind încă în curs de finalizare. 

 

Prin achizitie directa, Biroul de Achiziţii Publice in colaborare cu serviciile de specialitate din 

cadrul Primariei Comuna Moșnița Nouă, a derulat si incheiat un numar de 551 contracte care 

insumeaza o valoare totala de 8,135,013.82 lei fara TVA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

In cadrul contractelor mai sus amintite se regasesc contracte finalizate sau in curs de finalizare, cum 

ar fi:  
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• Furnizare mobilier pentru obiectivul ” Modernizarea și dotare cămine culturale din 

localitățile Moșnița Veche, Urseni și Albina comuna Moșnița Nouă, județul Timiș”; 

• Furnizare echipamente audio video si IT pentru obiectivul ” Modernizarea și dotare 

cămine culturale din localitățile Moșnița Veche, Urseni și Albina comuna Moșnița Nouă, 

județul Timiș”; 

• Servicii privind întocmire Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție 

”Construire After school, regim de înălțime P+1E și împrejmuire” 

• Servicii de întocmire documentație pentru amenajamentul pastoral; 

• Lucrări de îndepărtare a vegetației; 

• Servicii de asistență și consultanță în elaborarea și derularea procedurii de atribuire pentru 

proiectul ”Înființarea unei creșe în comuna Moșnița Nouă, județul Timiș”; 

• Servicii de asistență și consultanță în elaborarea și derularea procedurii de atribuire pentru 

proiectul ”Modernizarea și dotare cămine culturale din localitățile Moșnița Veche, Urseni 

și Albina comuna Moșnița Nouă, județul Timiș”; 

• Servicii de consultanță pentru întocmire dosarului cererii de finanțare în vederea accesării 

unei finanțări nerambursabile prin programul Interreg V-A România-Ungaria; 

• Servicii de prindere, transport, cazare, hrănire și întreținere a câinilor abandonați pe 

domeniul public; 

• Servicii pentru reamenajarea parcurilor din Moșnița Nouă, Moșnița Veche, Urseni și 

Albina; 

• Servicii muzicale pentru Ruga Satului Moșnița Veche; 

• Servicii de amenajare peisagistică; 

• Lucrări de reparații drumuri pietruite în comuna Moșnița Nouă; 

• Servicii de sonorizare pentru evenimentul ”Târg de Paște”; 

• Servicii privind curățenia de primăvară (colectare și transport deșeuri vegetale); 

• Servicii de fezabilitate în vederea modernizării și extinderii sistemului de iluminat public 

în localitățile Rudicica, Albina, Moșnița Nouă, Moșnița Veche și Urseni. 

• Servicii de proiectare pentru obiectivul de investitii: ”Modernizare infrastructură rutieră în 

comuna Moșnița Nouă, Etapa II”; 

• Servicii de dezinsecție; 

• Servicii de întocmire proiect la faza de proiectare SF+PT, pentru obiectivul ”Construire 

capele în comuna Moșnița Nouă”; 

• Servicii de întreținere a terenurilor care aparțin domeniului public sau privat aparținând 

UAT Moșnița Nouă; 

• Lucrări de reparații a drumului DC 98-Rudicica; 

• Lucrări de reparații strada Serena, comuna Moșnița Nouă, jud. Timiș”; 

• Servicii de verificare a cabalinelor și bovinelor abandonate pe domeniul public; 

• Servicii de tocare a crengilor pe raza comunei Moșnița Nouă; 

• Servicii de consultanță în cercetare și dezvoltare în vederea realizării Planului Urbanistic 

General al comunei Moșnița Nouă; 

• Lucrări de alimentare cu energie electrică PUZ Moșnița Nouă Est, din cadrul obiectivului 

”Rețea de alimentare cu energie electrică PUZ Moșnița N-Est”; 

• Lucrări de execuție trotuare în Moșnița N-Moșnița N-Urseni-Albina și Rudicica; 
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• Lucrări de refacere trotuare instituții de învățământ; 

• Lucrări de reparații drum MV-Ghiroda; 

• Servicii de deszăpezire; 

• Servicii de verificare tehnică a proiectării pe domeniul construcții rutiere; 

• Servicii de neutralizare și distrugere deșeuri de țesuturi animale; 

• Servicii de dirigenție de șantier pentru execuția rețelei de alimentare cu apă pe str. Mare; 

• Lucrări de instalații și amenajări interioare centru logistic Moșnița Nouă; 

• Servicii de dirigenție de șantier pentru ”Extindere rețea electrică PUZ Tineret Urseni”; 

• Lucrări de întreținere cu tratament bituminos în zona Berlin, Comuna Moșnița Nouă; 

• Servicii de întocmire documentație D.T.A.C. și P.T. pentru lucrarea ”Rețea de alimentare 

cu energie electrică PUZ Urseni Tineret”; 

• Servicii de întocmire și avizare documentație tehnică D.T.A.C. + P.T. pentru ”Extindere 

rețele alimentare cu apă în loc. Moșnița Veche”; 

• Servicii de întocmire și avizare documentație tehnică D.T.A.C. + P.T. pentru ” Extindere 

apă în asociere str. Scorușului, Agrișului, Caisului”; 

• Servicii de întocmire și avizare documentație tehnică D.T.A.C. + P.T. pentru ”Rețea de 

alimentare cu apă pe str.Cerbului”; 

• Servicii de întocmire și avizare documentație tehnică D.T.A.C. + P.T. pentru ”Extindere 

rețea apă Moșnița N-ieșire spre Albina”; 

• Servicii de proiectare Studiu de Fezabilitate și avizare a documentației pentru proiectul 

”Proiectare șu extindere rețea canalizare Albina”; 

• Servicii de ridicare topografică pentru proiectul ”Extindere rețea alimentare cu apă în 

comuna Moșnița Nouă, jud. Timiș”; 

• Servicii de asistență tehnică servicii IT; 

• Servicii de dezlipire parcele PUZ Albina; 

• Servicii de studii geotehnice pentru obiectivul ”Reabilitare dispensar Moșnița Nouă”; 

• Lucrări de execuție parcări; 

• Servicii de gestionare sală de sport; 

• Servicii de monitorizare a sistemelor de alarmă; 

• Lucrări pentru „Modernizare infrastructură rutieră și indicatoare în comuna Moșnița 

Nouă”; 

• Lucrări de extindere rețea apă prin subtraversare pe str. Ioan Ilinoici, str. Ioan Farchescu 

și str. Vicențiu Cerneț; 

• Lucrări de extindere apă prin subtraversare în Rudicica; 

• Lucrări de extindere rețea apă prin subtraversare pe str. Cerbului; 

• Servicii de curățenie; 

• Servicii de colectare deșeuri nepericuloase; 

• Servicii de reparare și întreținere a instalațiilor electrice la clădirile care aparțin de UAT 

Moșnița Nouă; 

• Lucrări de renovare și de gospodărire comunală; 

• Servicii de întreținere animale; 

• Servicii de urbanism; 

• Servicii de pază; 
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• Servicii de transport cu utilaj cu operator; 

• Lucrări de branșament apă și canalizare la școlile și grădinițele care aparțin de UAT 

Moșnița Nouă; 

• Lucrări de execuție rețele de alimentare cu apă pe str. Mare; 

• Lucrări de execuție rețele de alimentare cu apă și canalizare chioșc RATT și dispensar 

uman Moșnița Nouă; 

• Lucrări de execuție canale și rigole; 

• Lucrări de execuție podețe; 

• Servicii de protecția mediului; 
 
Prin acest raport, am prezentat activitatea desfășurată de Consiliul Local Moșnița Nouă, 

aparatul de specialitate al primaului,precum și proiectele derulate pe care dorim să le derulăm în 

continuare. 

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

administrație publică locală eficientă și care lucrează în folosul cetățeanului. 

Vă mulțumesc tuturor pentru sprijinul pe care mi l-ați acordat în anul 2017,împreună reușind 

să asigurăm sperența unor condiții de viață și civilizație mai bune lociutorilor comunei. 

             Cu stimă,                                                                            

              Primar 

 Florin -Octavian BUCUR 

 

 

 

                           


