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PROCES VERBAL 

 
 

Incheiat azi  24.11.2010 in sedinta ordinara a Consiliului Local Mosnita Noua. 
 Din totalul de 13 consilieri locali sunt prezenti 10 consilieri, absenti fiind d-na 
Sora Mihaela, d-nii Sferle Dorel si Lazar Toma Dan. 
 La sedinta participa d-nul Gornic Florin Ioan. 
 Presedinte de sedinta urmeaza d-nul Szollosi Iosif. 
 Se aproba cu  9 voturi pentru. 
 Se supune la vot procesul verbal al sedintei ordinare din 27.10.2010. 

Se aproba cu 10 voturi pentru.  
 Se supune la vot urmatoarea : 
 

ORDINE DE ZI  
 

1.Proiect de hotarare privind aprobarea reabilitarii si extinderii vestiarelor de 
la stadionul de fotbal din localitatea Urseni. 

2.Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica al 
terenului cuprins in C.F. nr.1759 Mosnita Noua,nr.cadastral A135-137/1/36 in 
suprafata de 601 mp, d-nei Dobre Lizica Elena,in vederea construirii de locuinta. 

3.Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 30 lei/voluntar al 
Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta Mosnita Noua,pentru fiecare 
interventie la care participa,in vederea satisfacerii nevoilor de hrana,apa si curatenie 
a tinutei folosite pe parcursul interventiilor. 

4.Proiect de hotarare privind  aprobarea noii limite dintre Unitatea 
Administrativ Teritoriala Giroc si Mosnita Noua. 

5.Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii art.2 din H.C.L cu 
nr.148/2010 privind aprobarea achizitionarii unui utilaj pentru imprastiat material 
antiderapant si a unui plug de curata zapada. 

6.Proiect de hotarare privind aprobarea asocierii Consiliului Local al comunei 
Mosnita Noua la ,,Grupul de Actiune Locala Zonala colinara Giarmata-Recas-
Zabrani” in vederea atragerii de fonduri europene incepand cu anul 2014. 

7. Proiect de hotarare privind aprobarea  realizarii drumurilor de acces, prin 
pietruire pentru organizare de santier, in vederea viabilizarii terenurilor cu 
nr.cadastral Ps171/1,cuprinse in documentatia de urbanism nr.14/2007 intocmita de 
S.C. MA STUDIO S.R.L. aprobata prin H.C.L. cu nr.131/28.07.2009.   

 
 

 
 



8. Proiect de hotarare privind aprobarea realizarii unei documentatii tehnice si 
extinderea retelei de apa cu 1300 m pentru viabilizarea terenului cu nr.cadastral 
Ps171/1,cuprins in documentatia de urbanism nr.14/2007 intocmita de S.C. MA 
STUDIO S.R.L. aprobata prin H.C.L. cu nr.131/28.07.2009. 

9. Proiect de hotarare privind aprobarea  intocmirii documentatiilor necesare 
pentru reambularea si intabularea drumurilor comunale Dc96 si Dc98 in domeniul 
public al comunei Mosnita Noua cat si intabularea in domeniul public al drumului de 
exploatare De78/2. 

10.Proiect de hotarare privind aprobare P.U.Z. beneficiari Munteanu 
Constantin Alin,Motroc Cristina Maria,Comanescu Bogdan Stelian,Neagu 
Mihai,Balint Gib Mihai,Daramus Alexandru Vasile,Savu Alexandra,Tatucu Cristina. 

11.Diverse. 
 Se propune suplimentarea ordinii de zi cu 2 puncte si anume: 

1. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii art.1 din H.C.L. cu 
nr.138/2010 privind aprobarea intabularii in domeniul public al comunei 
Mosnita Noua a drumurilor de exploatare cuprinse in proiectul axa prioritara 1 
masura 125,,Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea 
si adaptarea agriculturii si silviculturii”. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita al terenului 
cuprins in C.F. nr.405835,nr.top 405835,in suprafata de 45 mp,situat in 
localitatea Mosnita Noua,in favoarea S.C. EON GAZ DISTRIBUTIE SA,in 
vederea instalarii unei statii de reglare masurare gaze naturale (SRS). 

 
Se aproba cu 10 voturi pentru. 
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea 

reabilitarii si extinderii vestiarelor de la stadionul de fotbal din localitatea Urseni. 
D-ra Kutasi Simona doreste sa stie daca vestiarele vor avea grupuri sanitare, apa 

curenta. 
D-nul primar sustine ca a redus la jumatate costul reabilitarii, deoarece lucrarile 

vor fi executate de catre tinerii din localitatea Urseni, in regim de voluntariat, fiind 
nevoie doar de achizitionarea materialelor iar vestiarele vor avea grupuri sanitare cu apa 
curenta. 

D-nul Pop Sabin propune ca in proiectul de hotatarare sa se insereze un 
amendament, si anume ,, lucrarile vor fi executate in limita fondurilor existente la 
buget”, deoarece suma de 22.000 lei nu este o suma mica. 

D-nul Pop Valentin propune intocmirea unui deviz de materiale. 
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 10 voturi pentru. 
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea 

concesionarii fara licitatie publica al terenului cuprins in C.F. nr.1759 Mosnita 
Noua,nr.cadastral A135-137/1/36 in suprafata de 601 mp, d-nei Dobre Lizica 
Elena,in vederea construirii de locuinta. 

D-nul primar arata ca d-na Dobre Lizica are o activitate deosebita in cadrul scolii, 
precum si in activitatile extrascolare,iar colegii dansei au propus suplimentarea listei cu 
terenurile destinate concesionarii cadrelor didactice cu inca o parcela. 

Avand in vedere ca d-na Soreanu Emilia a renuntat la parcela atribuita anul 
trecut,  

d-nul primar propune atribuirea acesteia, d-nei Dobre Lizica. 
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 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 10 voturi pentru. 
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi,proiect de hotarare privind aprobarea 

alocarii sumei de 30 lei/voluntar al Serviciului Voluntar pentru Situatii de Urgenta 
Mosnita Noua,pentru fiecare interventie la care participa,in vederea satisfacerii 
nevoilor de hrana,apa si curatenie a tinutei folosite pe parcursul interventiilor. 
 D-na Iftimie Elena sustine ca este de acord  cu alocarea sumei, dar sa nu se 
acorde pe baza de pontaj, deoarece nu este un salariu, ci pe baza referatului intocmit de 
catre seful serviciului. 
 Se supune la vot si se aproba cu 10 voturi pentru, cu mentiunea d-nei Iftimie 
Elena. 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi,proiect de hotarare privind  aprobarea 
noii limite dintre Unitatea Administrativ Teritoriala Giroc si Mosnita Noua. 
 D-nul arhitect Buzulica Liviu prezinta consiliului local noile limite administrativ 
teritoriale al comunei Mosnita Noua. 
 D-nul primar sustine ca in urma stabilirii noilor limite, teritoriul comunei s-a 
marit cu 300 de ha. 
 D-nul Gornic Florin propune revedincarea terenului si de la Primaria Timisoara, 
in suprafata de aproximativ 200 ha. 
 D-nul primar sustine ca in baza Legii 161/2010 s-au solicitat 90 ha teren de la 
Primaria Timisoara si 90 ha de la Sacosul Turcesc, care au fost in proprietatea comunei 
Mosnita Noua. 
 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 aprobarea 
modificarii art.2 din H.C.L cu nr.148/2010 privind aprobarea achizitionarii unui 
utilaj pentru imprastiat material antiderapant si a unui plug de curata zapada. 
 D-nul primar sustine ca pretul tractorului pe care l-a achizitionat din subventiile 
acordate de A.P.I.A. s-a redus in urma negocierilor purtate, ramanand fonduri, propune 
achitarea utilajelor din acest cont. 
 Se supune la vot si se aproba cu 10 voturi pentru. 

Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea 
asocierii Consiliului Local al comunei Mosnita Noua la ,,Grupul de Actiune Locala 
Zonala colinara Giarmata-Recas-Zabrani” in vederea atragerii de fonduri europene 
incepand cu anul 2014. 
 D-nul primar prezinta proiectul de hotarare. 
 Se supune la vot si se aproba cu 10 voturi pentru. 

Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi,proiect de hotarare privind aprobarea  
realizarii drumurilor de acces, prin pietruire pentru organizare de santier, in vederea 
viabilizarii terenurilor cu nr.cadastral Ps171/1,cuprinse in documentatia de urbanism 
nr.14/2007 intocmita de S.C. MA STUDIO S.R.L. aprobata prin H.C.L. cu 
nr.131/28.07.2009.   

Se prezinta proiectul de hotarare. 
Comisia economica a acordat aviz favorabil. 
Se supune la vot si se aproba cu 10 voturi pentru. 
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Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea 
realizarii unei documentatii tehnice si extinderea retelei de apa cu 1300 m pentru 
viabilizarea terenului cu nr.cadastral Ps171/1,cuprins in documentatia de urbanism 
nr.14/2007 intocmita de S.C. MA STUDIO S.R.L. aprobata prin H.C.L. cu 
nr.131/28.07.2009. 

D-nul primar sustine ca s-a renuntat la extinderea apei in P.U.Z-ul. de la langa 
fosta Avicola, de aceea a propus realizarea extinderii in P.U.Z-ul terenului cu nr. 
cadastral Ps171/1 Mosnita Noua. 

D-nul Pop Valentin doreste sa stie in ce stadiu se afla realizarea retetelei de apa si 
canal din Mosnita Veche si daca cei 1300 m nu ar ajunge pentru extinderea retelei in 
Mosnita Veche. 

D-nul primar sustine ca se vor aloca fonduri de la Guvern pentru proiectele 
eligibile, conform sustinerilor d-nei Udrea, reteaua de apa si canal a localitatii Mosnita 
Veche fiind cuprinsa in acel proiect. 

D –nul Gornic Florin propune interzicerea circulatiei ovinelor pe drumul a carui 
pietruire s-a aprobat, situat intre localitatea Mosnita Noua si Mosnita Veche. 

Se supune la vot, proiectul de hotarare si se aproba cu 10 voturi pentru. 
Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi,proiect de hotarare privind aprobarea  

intocmirii documentatiilor necesare pentru reambularea si intabularea drumurilor 
comunale Dc96 si Dc98 in domeniul public al comunei Mosnita Noua cat si intabularea 
in domeniul public al drumului de exploatare De78/2. 

D-nul primar prezinta proiectul de hotarare. 
Comisia economica a acordat aviz favorabil. 
Se supune la vot si se aproba cu 10 voturi pentru. 
Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi,proiect de hotarare privind aprobare 

P.U.Z. beneficiari Munteanu Constantin Alin,Motroc Cristina Maria,Comanescu 
Bogdan Stelian,Neagu Mihai,Balint Gib Mihai,Daramus Alexandru Vasile,Savu 
Alexandra,Tatucu Cristina. 

Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil. 
Se supune la vot si se aproba cu 10 voturi pentru. 
Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi,proiect de hotarare privind aprobarea 

modificarii art.1 din H.C.L. cu nr.138/2010 privind aprobarea intabularii in domeniul 
public al comunei Mosnita Noua a drumurilor de exploatare cuprinse in proiectul axa 
prioritara 1 masura 125,,Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de 
dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii”. 

D-nul primar prezinta proiectul de hotarare. 
Se supune la vot si se aproba cu 10 voturi pentru. 
Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi,proiect de hotarare privind aprobarea 

atribuirii in folosinta gratuita al terenului cuprins in C.F. nr.405835,nr.top 405835,in 
suprafata de 45 mp,situat in localitatea Mosnita Noua,in favoarea S.C. EON GAZ 
DISTRIBUTIE SA,in vederea instalarii unei statii de reglare masurare gaze naturale 
(SRS). 
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 Se prezinta proiectul de hotarare.  

Se supune la vot si se aproba cu 10 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi, 
 

DIVERSE 
 
 Se prezinta cererea familiei Gombos din localitatea Mosnita Noua, care solicita 
atribuirea a cate 500 mp teren intravilan sau 1 ha teren arabil, in baza Legii 341/2004. 
 D-nul Pop Sabin sustine ca dupa anii 1990 in Mosnita Noua erau doar 2 
revolutionari ,iar acum apar tot mai multi, de aceea nu este de acord cu atribuirea 
terenului. 
 D-nul Gornic Florin aduce la cunsotiinta consiliului local urmatoarele: 

-  angajatii primariei mai au la dispozitie doar luna decembrie 2010 pentru 
deschiderea strazilor din Mosnita Veche, 

- solicita efectuarea de sondaje de opinie pentru probleme serioase, 
- din gardul Caminului Cultural din localitatea Mosnita Veche lipseste o placa, 
- d-na Iftimie Elena a promis in sedinta anterioara ca va intocmi un proiect de 

hotarare pentru protejarea platanilor din localitatea Mosnita Veche, dar nu l-a intocmit, 
- sa se afiseze programarea sedintei de consiliu si a hotararilor consiliului local la 

avizierul din localitatea Mosnita Veche, 
- solicita o copie de pe statutul comunei si regulamentul de organizare si 

functionare al Consiliului Local Mosnita Noua, 
- consilierii locali din Mosnita Veche nu au initiativa privind elaborarea 

proiectelor de hotarare. 
Primarul comunei il informeaza pe d-nul Gornic Florin ca procesul verbal al 

sedintei este publicat pe site-ul Primariei Mosnita Noua in maxim trei zile de la 
sedinta,hotararile  sunt afisate in termenul legal,iar dispozitia de convocare a sedintelor 
este afisata cu cinci zile inainte de organizarea sedintei ordinare, planificarea sedintelor 
de consiliu pe anul 2011 este deasemenea afisata pe site. 

 
  
 
                  PRESEDINTE DE SEDINTA,                                INTOCMIT, 
                          SZOLLOSI IOSIF 
 
 
 
 
 
 
 
 


