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Incheiat azi  27.10.2010 in sedinta ordinara a Consiliului Local Moşniţa Noua. 
 Din totalul de 13 consilieri locali sunt prezenti 13 consilieri. 
 La sedinta participa d-nul Gornic Florin. 
 Presedinte de sedinta urmeaza d-nul Pop Sabin. 
 Se aproba cu  12 voturi pentru. 
 Se supune la vot procesul verbal al sedintei ordinare din 30.09.2010. 

Se aproba cu 13 voturi pentru.  
 Se supune la vot urmatoarea : 
 

ORDINE DE ZI  
 
 

1.Proiect de hotarare privind aprobarea intabularii in domeniul public al comunei 
Moşniţa 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 achizitionarii unui ciocan rotopercutor cu toate 
accesoriile,in vederea executarii lucrarilor de demolare de catre angajatii Serviciului 
Comunitar de Utilitati Publice al comunei Moşniţa Noua. 

3.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. 

4.Proiect de hotarare privind  aprobarea asocierii Consiliului Local al comunei 
Moşniţa Noua cu Cabinetul de Medicina Dentara ,,Dent’er” dr. Dragan Ramona in vederea 
amenjarii unui cabinet stomatologic in imobilul cuprins in C.F. nr.175, nr.cadastral 383-384 
din localitatea Moşniţa Veche. 

5.Proiect de hotarare privind aprobare P.U.Z beneficiari S.C. I.M.S. Group 
S.R.L.,Cernescu Simion Alexandru Horia,Cernescu Silvia. 

6.Proiect de hotarare privind aprobare P.U.Z beneficiari Galuti Nicolae,Galuti 
Alexandra,Tamaluga Ioan Viorel,Tamaluga Raluca Carla,Stana Mihai, Stana Lidia Cristina. 

7. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.Z. beneficiar Pustea Mircea Ion Nita. 
8. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.Z. beneficiar Pomana Maria. 
9. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.Z. beneficiar Galik Eugen Mihai Matei. 
10.Proiect de hotarare privind aprobare P.U.Z. beneficiari Calin Vasile,Calin 

Aurica,Ciobanasu Dorel,Ciobanasu Marinela. 
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11.Diverse. 
 Se propune suplimentarea ordinii de zi cu un punct si anume: 
 1.Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii unui utilaj de imprastiat material 
antiderapant si a unui plug de curatat zapada. 
 Se aproba cu 13 voturi pentru. 

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea 
intabularii in domeniul public al comunei Moşniţa 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 Gornic Florin doreste sa stie daca terenurile neintabulate cara apartin statului s-
au trecut in proprietatea publica a statului. 
 D-nul Pop Sabin sustine ca primarul comunei a solicitat chiar si d-nului Gornic sprijin 
pentru identificarea acestor terenuri.   
 D-nul primar ii propune d-nului Gornic studierea  hotararii privind inventarul 
bunurilor care apartin domeniului public al comunei,afisata pe site-ul primariei, iar daca 
cunoaste si alte terenuri care nu sunt cuprinse in inventar sa le aduca la cunostiinta 
consiliului local. 
 D-nul Gornic Florin prezinta un proiect de hotarare din anul 2005,intocmit de d-nul 
Zavoian, prin care se aproba vanzarea unui teren din localitatea Urseni,in suprafata de  
1500 mp, proiectul de hotarare nu a fost aprobat,dar intre timp terenul a fost ingradit de catre 
d-nul Arseni Emil care il foloseste desi nu este poprietarul acestuia. 
 D-nul primar sustine ca acel teren a fost in proprietatea C.A.P Urseni, nu are numar 
cadastral,nu se poate identifica prin urmare nu reusim sa il intabulam. 
 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi pentru. 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi,proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii 
unui ciocan rotopercutor cu toate accesoriile,in vederea executarii lucrarilor de demolare de 
catre angajatii Serviciului Comunitar de Utilitati Publice al comunei Moşniţa Noua. 
 D-nul viceprimar prezinta proiectul de hotarare. 
 Comisia economica a acordat aviz favorabil. 
 Se supune la vot si se aproba cu 13 voturi pentru. 

Se trece la punctul 3 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. 
Comisia economica a acordat aviz favorabil. 
Se supune la vot si se aproba cu 13 voturi pentru. 
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind  aprobarea 

asocierii Consiliului Local al comunei Moşniţa Noua cu Cabinetul de Medicina Dentara 
,,Dent’er” dr. Dragan Ramona in vederea amenjarii unui cabinet stomatologic in imobilul 
cuprins in C.F. nr.175, nr.cadastral 383-384 din localitatea Moşniţa Veche. 
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D-ra Kutasi Simona doreste sa stie daca d-na Dumitrescu Ramona este persoana care 

care primit un teren in baza Legii 15/2003 pentru construirea unei locuinte si a unui cabinet 
stomatologic. 

D-nul primar sustine ca este vorba de aceeasi persoana, dar pana la finalizarea 
constructiei imobilului pe terenul atribuit in baza Legii 15/2003, in localitatea Moşniţa 
Veche trebuie sa existe un cabinet,iar contractul de asociere se va incheia pana la finalizarea 
celuilalt cabinet stomatologic. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 12 voturi pentru si o abtinere 
a d-nului Greschner Robert,conform art.46,alin(1) din Legea 215/2001,republicata. 

Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi,proiect de hotarare privind aprobare P.U.Z 
beneficiari S.C. I.M.S. Group S.R.L.,Cernescu Simion Alexandru Horia,Cernescu Silvia. 

Comisia administrativa a studiat dosarul si a acordat aviz favorabil. 
Se supune la vot si se aproba cu 13 voturi pentru. 
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z  

beneficiari Galuti Nicolae,Galuti Alexandra,Tamaluga Ioan Viorel,Tamaluga Raluca 
Carla,Stana Mihai, Stana Lidia Cristina. 

Comisia administrativa a studiat dosarul si  a acordat aviz favorabil.  
Se supune la vot si se aproba cu 13 voturi pentru. 
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea 

P.U.Z , beneficiar Pustea Mircea Ion Nita. 
Comisia administrativa a studiat dosarul si a acordat aviz favorabil. 
Se supune la vot si se aproba cu 12 voturi pentru si 1 abtinere  a d-nului Greschner 

Robert,conform art.46,alin(1) din Legea 215/2001,republicata. 
Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea 

P.U.Z , beneficiari aprobarea P.U.Z , beneficiar Pomana Maria. 
Comisia administrativa a studiat dosarul si  a acordat aviz favorabil.  
Se supune la vot si se aproba cu 13 voturi pentru . 
Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z  

beneficiar Galik Eugen Mihai Matei. 
Comisia administrativa a studiat dosarul si a acordat aviz favorabil. 
Se supune la vot si se aproba cu 12 voturi pentru si 1 abtinere  a d-nului Greschner 

Robert,conform art.46,alin(1) din Legea 215/2001,republicata. 
Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea P.U.Z  

beneficiari Calin Vasile,Calin Aurica,Ciobanasu Dorel,Ciobanasu Marinela. 
Comisia administrativa a studiat dosarul si  a acordat aviz favorabil.  
Se supune la vot si se aproba cu 13 voturi pentru . 
Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi,proiect de hotarare privind aprobarea 

achizitionarii unui utilaj de imprastiat material antiderapant si a unui plug de curatat zapada. 
D-nul viceprimar prezinta proiectul de hotarare. 
Se supune la vot si se aproba cu 13 voturi pentru. 
Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi, 

 
DIVERSE 

 Se prezinta cererea d-nului Gornic Florin care solicita aprobare pentru ingradirea 
spatiului din fata casei, care face parte din domeniul public al comunei, in vederea 
amenajarii unui spatiu verde. 
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 D-nul Kadar Gheorghe sustine ca nu ar fi indicata ingradirea terenului deoarece in 
momentul realizarii retelelor de apa, gaz, canalizare, spatiul verde va fi distrus  iar gardul va 
trebui inlaturat. 
 D-nul Gornic Florin sustine ca in cazul in care nu i se aproba cererea va solicita la 
Institutia Prefectului Timis desemnarea unei comisii care sa se deplaseze in comuna pentru a 
constata cate terenuri sunt folosite in mod ilegal.In anul 2001 d-na Greschner Floare a initiat 
o hotarare pentru deschiderea strazilor din Moşniţa Veche, termenul de rezolvare era anul 
2006, d-nul primar Ioan Sorincau a promis ca in luna octombrie 2010 se vor deschide 
strazile, dar inca nu s-a dus hotararea la indeplinire. 
 D-nul primar sustine ca inca se mai lucreaza la documentatia de intabulare. 
 Cererea d-nul Gornic Florin nu a fost aprobata, deoarece exista acea hotarare de 
deschidere a strazilor,prin urmare nu se poate aproba ingradirea domeniului public. 
 Totodata d-nul Gornic sustine ca pe consilierii locali din Moşniţa Veche nu ii 
intereseaza protejarea platanilor din curtea Caminului Cultural din Moşniţa Veche si 
propune adoptarea unei hotarari in acest sens. 
 D-nul Gornic doreste ca, gradina caminului cultural sa fie inchisa sa nu mai intre 
animalele si nici pe strazi sa nu mai circule animale si pasari. 
 D-nul Gornic propune ca in bugetul pe anul 2011 banii alocati rugilor sa fie transferati 
pentru renovarea dispensarelor. 
 D-nul primar sustine ca dinspensarele au fost renovate si au obtinut autorizatie de 
functionare de la Sanepid. 
 D-nul Gornic aduce la cunostiinta consiliului local ca a deschis o actiune in instanta 
pentru anularea titlului de proprietate al d-nului Indru Pavel. 
 D-nul primar prezinta consiliului local situatia variantei de ocolire a Timisorii Sud si 
arata că proiectantul, cu acceptul Consiliului Judetean Timis, a refuzat realizarea pasajului 
peste varianta de ocolire la intersectia cu DC 149 ( drumul boilor), chiar daca hotararea 
Consiliului Local Moşniţa Noua prin care s-a acordat avizul a impus aceasta conditie.  

Totodata d-nul primar sustine ca nu este de acord cu modificarea hotararii de consiliu 
si solicita sprijinul consiliului local in acest sens. 
 
 
                  PRESEDINTE DE SEDINTA,                                INTOCMIT, 
                             POP SABIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


