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Incheiat azi  22.12.2010 in sedinta ordinara a Consiliului Local Mosnita Noua. 

 Din totalul de 13 consilieri locali sunt prezenti 12 consilieri, absent fiind d-nul Sferle 
Dorel. 
 Presedinte de sedinta urmeaza d-na Sora Mihaela. 
 Se aproba cu  11 voturi pentru. 
 Se supune la vot procesul verbal al sedintei ordinare din 24.11.2010 si al sedintei 
extraordinare din data de 09.12.2010. 

Se aproba cu 9 voturi pentru si trei abtineri,ai consilierilor absenti la cele doua 
sedinte.  
 Se supune la vot urmatoarea : 
 

ORDINE DE ZI  
 

1.Proiect de hotarare privind imputernicirea primarului comunei Mosnita Noua,Ioan 
Sorincau,sa efectueze eventualele rectificari de buget,inclusiv trecerea in fondul de rulment 
a eventualului excedent bugetar,in perioada 23.12.2010-31.12.2010. 

2.Proiect de hotarare privind insusirea variantei finale a stemei comunei Mosnita 
Noua,jutetul Timis. 

3 Proiect de hotarare privind aprobarea achitarii alocatiei de hrana in cuantum de  
7 lei/persoana,din bugetul local al comunei,prescolarilor inscrisi la Gradinita cu 

Program Prelungit din localitatea Mosnita Noua,care provind din familii cu venituri reduse. 
4.Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii pe luna iunie si activitatea de vara 

2010 a cheltuielilor de transport la si de la locul munca a personalului didactic care nu isi 
are domiciliul in localitatea in care isi desfasoara activitatea. 

5.Proiect de hotarare privind acordarea de facilitati pe mijloacele de trasnport in 
comun al S.C.Super-Imposer S.R.L.,care efectueaza transportul pe ruta comuna Mosnita 
Noua-Timisoara. 

6.Proiect de hotarare privind aprobarea reabilitarii strazii din catunul Rudicica. 
7.Diverse. 
 

 Se aproba cu 12 voturi pentru. 
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, imputernicirea primarului comunei Mosnita 

Noua,Ioan Sorincau,sa efectueze eventualele rectificari de buget,inclusiv trecerea in fondul 
de rulment a eventualului excedent bugetar,in perioada 23.12.2010-31.12.2010. 
 Se prezinta proiectul de hotarare. 
  Comisia economica si comisia administrativa au acordat avize favorabile. 
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 Se supune la vot si se aproba cu 12 voturi pentru. 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind insusirea 
variantei finale a stemei comunei Mosnita Noua,jutetul Timis. 
 D-ra Kutasi Simona propune impartirea stemei in patru campuri pentru ca si 
localitatea  Mosnita Noua sa se distinga de localitatea Mosnita Veche,iar daca acest lucru 
nu este posibil doreste sa stie unde poate sa consulte regulamentul de heraldica. 
 D-nul Pop Sabin propune insusirea variantei nr.III a stemei, care a fost cea mai 
agreata de catre cetatenii comunei. 
 D-nul primar sustine ca in urma discutiilor purtate cu reprezentantul comisiei de 
heraldica, acestia au acceptat o parte din varinata nr.III. 
 D-nul primar propune ca in loc de culoarea galbena sa folosim culoarea albastra si sa 
utilizam varaianta nr.III,urmand sa discute cu cei de la comisia de heraldica cu privire la 
impartirea  stemei in patru campuri. 
 Se supune la vot propiectul de hotarare,cu propunerea d-nului primar si se aproba cu 
11 voturi pentru si 1 abtinere a d-nei Iftimie Elena. 

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, achitarii alocatiei de hrana in cuantum de 
7 lei/persoana,din bugetul local al comunei,prescolarilor inscrisi la Gradinita cu 

Program Prelungit din localitatea Mosnita Noua,care provind din familii cu venituri reduse. 
 D-nul Pop Sabin doreste limitarea unei din conditiile de incadrare la 10.000 de mp 
teren. 
 D-nul primar sustine ca suprafata de 20.000 mp teren este impusa  prin legislatie, 
pentru acordarea burselor sociale, de aceea s-a propus la fel si in proiectul de hotarare. 
 D-na Iftime Elena sustine ca oricum criteriul hotarator pentru a beneficia de 
prevederile prezentei hotarari este nivelul foarte redus al venitului pe membru de familie. 
 D-na Sora Mihaela sustine ca nu se poate modifica suprafata de teren pe care nu o 
pot detine parintii copiilor care solicita aceasta facilitate, deoarece este satbilita prin lege. 
 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 11 voturi pentru si 1 abtinere a 
d-nului Pop Sabin. 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea 
decontarii pe luna iunie si activitatea de vara 2010 a cheltuielilor de transport la si de la 
locul munca a personalului didactic care nu isi are domiciliul in localitatea in care isi 
desfasoara activitatea. 

Se prezinta proiectul de hotarare. 
  Comisia economica si comisia administrativa au acordat avize favorabile. 
 Se supune la vot si se aproba cu 12 voturi pentru. 

Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind acordarea de 
facilitati pe mijloacele de trasnport in comun al S.C.Super-Imposer S.R.L.,care efectueaza 
transportul pe ruta comuna Mosnita Noua-Timisoara. 
 D-ra Kutasi Simona doreste explicatii privind art.3 al proiectului de hotarare,care 
considera ca nu se refera la subventionarea transportului si propune adoptarea unei alte 
hotarari in acest sens. 
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D-nul primar sustine ca diferenta dintre costul prestatiei si suma incasata din 
vanzarea biletelor va trebui suportata de la buget doar in lunile cand este vacanta si sunt 
mai putini calatori,fiind nevoit sa achite aceasta diferenta daca nu doreste scoaterea 
curselor,oricum costul calatoriei fiind mult mai redus decat al prestatiei efectuate de catre 
R.A.T.T. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 11 voturi pentru si o abtinere a 
d-rei Kutasi Simona. 

Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea 
reabilitarii strazii din catunul Rudicica. 

Se prezinta proiectul de hotarare. 
  Comisia economica si comisia administrativa au acordat avize favorabile. 
 Se supune la vot si se aproba cu 12 voturi pentru. 

Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, 
 
 

DIVERSE 
  
 
 Se prezinta scrisoarea de intentie cu nr.8042/2010,formulata de catre S.C. Imobiliare 
si Constructii S.R.L. care solicita incheierea unui parteneriat public – privat destinat sa 
favorizeze si sa implementeze un proiect pentru promovarea dezvoltarii zonelor rurale si in 
special dezvoltarea satelor. 
 Se supune la vot si se respinge cu 12 voturi impotriva. 
  
 
 
                  PRESEDINTE DE SEDINTA,                                INTOCMIT, 
                         SORA MIHAELA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


