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Incheiat azi  09.12.2010 in sedinta extraordinara a Consiliului Local Mosnita 
Noua. 
 Din totalul de 13 consilieri locali sunt prezenti 10 consilieri, absenti fiind d-na 
Kutasi Simona, d-nii Pop Sabin si Greschner Robert Iulian. 
 Presedinte de sedinta urmeaza d-nul Sferle Dorel. 
 Se aproba cu  9 voturi pentru.  
 Se supune la vot urmatoarea : 
 

ORDINE DE ZI 
 

1.Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local al comunei 
Mosnita Noua,pe anul 2010. 

2.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului pentru functionarea 
unitatilor ce desfasoara activitati comerciale si servicii de piata in comuna Mosnita 
Noua. 

3. Proiect de hotarare privind stabilirrea impozitelor asupra mijloacelor de 
trasnport pentru anul fiscal 2011. 

4. Proiect de hotarare privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii de 
interes local pentru anul fiscal 2011. 

5. Proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului burselor sociale,acordate 
de la bugetul local al comunei Mosnita Noua,elevilor inscrisi la Scolile cu clasele I-
VIII din comuna Mosnita Noua. 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea acordarii de cadouri cu 
ocazia,,Sarbatorii Craciunului,prescolarilor si scolarilor de la Scolile cu clasele I-
VIII din comuna Mosnita Noua. 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea intabularii strazii din catunul 
Rudicica,in domeniul public al comunei Mosnita Noua. 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea recompensarii cuplurilor care au 
implinit 50 de ani de la incheierea casatoriei si a persoanelor care au implinit varsta 
de 80 de ani. 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita,a unui 
teren in suprafata de 500 mp,in vederea construirii unei locuinte proprietate 
personala,in conformitate cu prevederile legii 15/2003,in localitatea Albina,C.F. 
nr.20986,parcela cu nr.cadastral Ps266/2/2/2.d-nei Schipor Rodica Chivuta. 
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 Se aproba cu 10 voturi pentru. 

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea 
rectificarii bugetului local al comunei Mosnita Noua,pe anul 2010. 
 D-nul primar prezinta proiectul de hotarare. 
 Se supune la vot si se aproba cu 10 voturi pentru. 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea 
Regulamentului pentru functionarea unitatilor ce desfasoara activitati comerciale si 
servicii de piata in comuna Mosnita Noua. 
 D-nul primar sustine ca datorita numeroaselor reclamatii depuse de catre 
cetatenii comunei, care au fost deranjati datorita petrecerilor organizate de societatile 
care desfasoara activitati de alimentatie pe raza comunei, este neovoie de adoptarea 
prezentei hotarari. 
 Se prezinta proiectul de hotarare si regulamentul. 
 Se supune la vot si se aproba cu 8 voturi pentru si 2 abtineri a d-nei Iftimie Elena 
si a d-nului Sferle Dorel. 

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind stabilirea 
impozitelor asupra mijloacelor de trasnport pentru anul fiscal 2011. 
 D-nul primar prezinta proiectul de hotarare si informeaza consiliul local, ca 
taxele cuprinse in anexa la proiectul de hotarare sunt stabilite in suma fixa in hotararea 
guvernului, prin urmare nu se pot modifica prin hotararea consiliului local. 
 Se supune la vot si se aproba cu 10 voturi pentru. 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea 
tarifelor pentru unele servicii de interes local pentru anul fiscal 2011. 
 Se prezinta proiectul de hotarare de catre d-nul primar, tarifele propuse avand 
acelasi nivel ca si in anul 2010. 
 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 10 voturi pentru. 

Se trece la punctul  5 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind stabilirea 
cuantumului burselor sociale,acordate de la bugetul local al comunei Mosnita 
Noua,elevilor inscrisi la Scolile cu clasele I-VIII din comuna Mosnita Noua. 
 Se prezinta proiectul de hotarare, d-nul primar sustine ca pana acum plata 
burselor a fost suportata de la bugetul de stat, acum au fost tranferate la bugetul local, 
suntem printre putinele comune care au posibilitatea financiara de a plati aceste burse. 
Fiind achitate de la bugetul local, consiliul are dreptul de a stabilii cunatmul acestora, s-
a propus suma de 30 lei/elev/luna conform resurselor financiare ale comunei. 
 D-na Iftimea Elena propune acordarea sumei de 40 lei/elev/luna. 
 D-nul primar sustine ca ar fi posibila si plata a 40 lei/elev/luna si totodata pe 
viitor propune adoptarea unei hotarari prin care sa se suporte de catre consiliul local 
contravaloarea meniului la Gradinita cu Program prelungit din Mosnita Noua, pentru 
copiii care provin din familii cu posibilitati financiare reduse. 
 Se supune la vot si se aproba cu 10 voturi proiectul de hotarare, cu schimbarea 
valorii bursei la suma de 40 lei/elev/luna. 
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Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea 

acordarii de cadouri cu ocazia,,Sarbatorii Craciunului”,prescolarilor si scolarilor de 
la Scolile cu clasele I-VIII din comuna Mosnita Noua. 
 Se prezinta proiectul de hotarare si se aproba cu 10 voturi pentru. 

Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea 
intabularii strazii din catunul Rudicica,in domeniul public al comunei Mosnita 
Noua. 
 Se prezinta proiectul de hotarare. 
 Se supune la vot si se aproba cu 10 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea 
recompensarii cuplurilor care au implinit 50 de ani de la incheierea casatoriei si a 
persoanelor care au implinit varsta de 80 de ani. 
 Se prezinta proiectul de hotarare. 
 Se supune la vot si se aproba cu 10 voturi pentru. 

Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea 
atribuirii in folosinta gratuita,a unui teren in suprafata de 500 mp,in vederea 
construirii unei locuinte proprietate personala,in conformitate cu prevederile legii 
15/2003,in localitatea Albina,C.F. nr.20986,parcela cu nr.cadastral Ps266/2/2/2.d-
nei Schipor Rodica Chivuta. 

Se prezinta proiectul de hotarare. 
D-na Sora Mihaela prezinta propunerea Comisiei pentru analizarea cererilor 

in vederea atribuirii terenurilor in baza Legii15/2003. 
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 10 voturi pentrru. 

 
 
 
 
                  PRESEDINTE DE SEDINTA,                                INTOCMIT, 
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