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PROCES VERBAL 

 
Încheiat azi  30.09.2010 in şedinţa ordinara a Consiliului Local Moşniţa Noua. 

 Din totalul de 13 consilieri locali sunt prezenţi 13 consilieri. 
 Preşedinte de şedinţa urmează d-nul Pop Valentin. 
 Se aproba cu  12 voturi pentru. 
 Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din 25.08.2010 , se aproba cu 12 
voturi pentru.  
 Se supune la vot următoarea : 

 
ORDINE      DE      ZI 

 
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei 

Moşniţa Noua, pe anul 2010. 
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea funcţionării Scolii cu clasele I-VIII Moşniţa 

Noua in anul şcolar 2010-2011. 
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea traseului ,,Varianta de ocolire Timişoara 

Sud" pe teritoriul comunei Moşniţa Noua, conform planurilor anexate si a condiţiilor 
enumerate mai jos. 

4. Proiect de hotărâre privind acceptarea donatei oferite de S.C. DATA PRINT 
INTERNATIONAL S.R.L. ,,constând in echipament de imprimare format mare(plotter 
A0). 

5.Proiect de hotărâre privind revocarea art.2 din H.C.L. cu nr.213/2009 prin care s-a 
desemnat d-na Tămaş Mariana, neindemnizată pentru a face parte din Consiliul de 
Administraţie al Scolii cu clasele I-VIII Urseni. 

6.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării suprafeţei terenului extravilan 
situat in localitatea Moşniţa Veche, cuprins in C.F. 408017 de la suprafaţa de 82.200 mp 
înscrisa in cartea funciara la suprafaţa reala măsurata de 83654 mp. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea  completării art.1 lit.m) si  al art.2 lit.h) din 
anexa nr.1 la H.C.L. cu nr.61/31.10.2008 privind aprobarea Planului de Masuri pentru 
asigurarea participării instituţiilor publice, agenţilor economici si a cetăţenilor comunei 
Moşniţa Noua la realizarea acţiunilor de înfăptuire si păstrare a ordinii si curăţeniei pe 
teritoriul comunei si la efectuarea la timp a activităţilor edilitar gospodăreşti. 
 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea instrumentării proiectului cuprins in axa 
prioritara 1,masura 125,,Imbunatatirea si dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea si 
adaptarea agriculturii si silviculturii”,in vederea construirii si modernizarii drumurilor de 
exploatare care sa asigure accesul public la exploatatiile agricole pe o lungime totala de 7 km 
in comuna Moşniţa Noua. 

9.Proiect de hotărâre privind achizitionarea de geamuri si usi  cu tamplarie p.v.c. si 
sticla termoizolanta,la Scoala cu clasele I-IV din localitatea Moşniţa Veche,Gradinita din 
Moşniţa Veche si la Scoala cu clasele I-IV Urseni. 

10.Proiect de hotărâre privind achizitionarea a doua centrale termice la Gradinita din 
localitatea Moşniţa Noua. 

11. Proiect de hotatare privind aprobarea trecerii cimitirelor comunale inscrise in C.F. 
484 Urseni, numar cadastral 309/b/2/b in suprafaţa de 13.012 mp,respectiv C.F. 403305Urseni, 
numar 309/b/2/a in suprafaţa de 6663 mp si al sistemului de iluminat  public in domeniul 
public al comunei Moşniţa Noua. 



12.Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii si completarii Hotararii 
Consiliului Local Moşniţa Noua  nr.34/19.10.1999 privind insusirea inventarului bunurilor 
care apartin domeniului public al comunei Moşniţa Noua, modificata prin Hotararea 
nr.16/20.06.2002. 

13.Proiect de hotărâre privind atribuirea in folosinta gratuita ,a  unui teren in 
suprafaţa de 450 mp,in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, in 
conformitate cu prevederile Legii 15/2003, in localitatea Moşniţa Veche,tinerilor 
mentionati in tabelul care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

14. Proiect de hotărâre privind atribuirea in folosinta gratuita ,a  unui teren in 
suprafaţa de 450 mp,in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, in 
conformitate cu prevederile Legii 15/2003, in localitatea Moşniţa Veche, d-nei Androvics 
Monika Elena. 

15. Proiect de hotărâre privind atribuirea in folosinta gratuita ,a  unui teren in 
suprafaţa de 450 mp,in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, in 
conformitate cu prevederile Legii 15/2003, in localitatea Moşniţa Veche, d-nei Dumitrescu 
Ramona. 

16. Proiect de hotărâre privind atribuirea in folosinta gratuita ,a  unui teren in 
suprafaţa de 450 mp,in vederea construirii unei locuinte proprietate personala, in 
conformitate cu prevederile Legii 15/2003, in localitatea Moşniţa Veche, d-nului Anitoiu 
Alin C-tin. 

17.Proiect de hotărâre privind completarii H.C.L. cu nr. 112/2010 prin care s-a aprobat 
achizitionarea unui tractor agricol, in vederea efectuarii lucrarilor de intretinere si curatire a 
suprafetelor de pasune, aflate in proprietatea comunei Moşniţa Noua, din subventia repartizata 
de catre Agentia de Plati si Interventie in Agricultura pe anul 2009. 

18. Proiect de hotărâre privind P.U.Z beneficiari Stoeckl Petru, Stoeckl Angela,Stoeckl 
Helmut,Stoeckl Frieda Ana,Ferencz Dorina, Ferencz Tiberiu,Telescu Mircea,Telescu 
Maria,Traistaru Maria,Soceanu Nicoleta Ramona,Sferle Maria Dana si Vitelaru Rodica. 

19.Diverse. 
Presedintele de şedinţa propune suplimentarea ordinii de zi cu un punct si anume: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea realizarii instalatiei de incalzire centrala cu gaz la 

Gradinita din localitatea Moşniţa Veche. 
 Se aproba cu 13 voturi pentru. 

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului local al comunei Moşniţa Noua,pe anul 2010. 
 Se prezinta proiectul de hotărâre, de catre primarul comunei, Ioan Sorincau. 
 Contabilul primariei, Togerescu Dumitru prezinta referatul si adresa Directiei Generale 
a Finantelor Publice Timis. 
 Comisia economica a acordat aviz favorabil proiectului de hotărâre. 
 Se supune la vot si se aproba cu 12 voturi pentru si o abtinere a d-nei Iftimie Elena,care 
solicita ca pe viitor bugetul sa fie prezentat in şedinţa pe comisii. 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 
funcţionării Scolii cu clasele I-VIII Moşniţa Noua in anul şcolar 2010-2011. 
 D-nul primar prezinta proiectul de hotărâre, aducand la cunostiinta consiliului ca in 
urma inscrierilor la scoala este nevoie de modificarea numarului de elevi si a numarului de 
clase, cuprinse in  hotararea consiliului local nr.9/2010. 
 D-ra Kutasi Simona doreste sa stie daca trebuie sa se suporte de la bugetul local o parte 
din cheltuielile cu salariile cadrelor didactice. 
 D-nul primar sustine ca fata de normativul de elevi din lege, se acopera salariile 
cadrelor didactice dar in urma retragerii sumelor alocate de la bugetul de stat s-ar putea sa fie 
nevoie de suplimetarea salariilor de la bugetul local. 
 D-nul Pop Sabin propune cumularea claselor pentru a se reduce numarul cadrelor 
didactice. 



D-na Iftimie Elena sustine ca  nu este in masura consiliul local sa hotarasca structura de 
functionare a scolii, doar alocarea sumelor necesare, structura de functionare se aproba de catre 
consiliul de administratie al scolii. 

D-nul primar sustine ca modelul proiectului de hotărâre a fost solicitat de catre 
inspectoarea generala de la Inspectoratul Şcolar Timis. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba cu 10 voturi pentru si 3 voturi 
impotriva a urmatorilor consilieri locali: Iftimie Elena ,Kutasi Simona, Pop Sabin. 

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 
traseului,,Varianta de ocolire Timişoara Sud,,pe teritoriul comunei Moşniţa Noua, conform 
planurilor anexate si a condiţiilor enumerate mai jos. 

Arhitectul comunei, Buzulica Liviu prezinta proiectul de hotărâre. 
Comisia economica si comisia administraiva au acordat avize favorabile. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba cu 13 voturi pentru. 
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind acceptarea 

donatei oferite de S.C. DATA PRINT INTERNATIONAL S.R.L.,,constand in echipament 
de imprimare format mare(plotter A0). 

D-na Iftmie Elena doreste sa stie daca echipamentul este nou. 
D-nul primar sustine ca ehipamentul nu este nou, dar este foarte util la biroul de 

urbanism, deoarece se vor economisii bani, daca se vor efectua copiile la primarie si nu va fi 
nevoie de deplasarea in Timişoara pentru realizarea acestora. 

Se supune la vot si se aproba cu 12 voturi pentru si 1 abtinere a d-nei Iftimie Elena.  
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind revocarea art.2 

din H.C.L. cu nr.213/2009 prin care s-a desemnat d-na Tămaş Mariana,neindemnizata 
pentru a face parte din Consiliul de Administraţie al Scolii cu clasele I-VIII Urseni. 
 D-nul primar prezinta proiectul de hotărâre. 
 Se supune la vot si se aproba cu 12 voturi pentru si o abtinere a d-nei Tămaş Mariana. 

Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 
rectificării suprafeţei terenului extravilan situat in localitatea Moşniţa Veche,cuprins in C.F. 
408017 de la suprafaţa de 82.200 mp inscrisa in cartea funciara la suprafaţa reala masurata 
de 83654 mp. 
 D-nul Buzulica Liviu, arhitectul comunei, prezinta proiectul de hotărâre. 
 Comisia economica si comisia administrativa au acordat avize favorabile. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba cu  13 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi,proiect de hotărâre privind aprobarea  
completarii art.1 lit.m) si  al art.2 lit.h) din anexa nr.1 la H.C.L. cu nr.61/31.10.2008 privind 
aprobarea Planului de Masuri pentru asigurarea participarii institutiilor publice,agentilor 
economici si a cetatenilor comunei Moşniţa Noua la realizarea actiunilor de infaptuire si 
pastrare a ordinii si curateniei pe teritoriul comunei si la efectuarea la timp a activitatilor 
edilitar gospodaresti. 

Comisia economica si comisia administrativa au acordat avize favorabile. 
 D-nul Pop Sabin sustine ca unii cetateni fac curatenie in curte si arunca mizeria pe 
strada, pe domeniul public, acesta propune amendarea cetanenilor de catre politistii comunitari, 
deoarece nu respecta hotararile consiliului local. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba cu 12 voturi pentru si o abtinere a d-
nei Iftimie Elena. 
 Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 
instrumentarii proiectului cuprins in axa prioritara 1,masura 125,,Imbunatatirea si dezvoltarea 
infrastructurii legate de dezvoltarea si adaptarea agriculturii si silviculturii”,in vederea 
construirii si modernizarii drumurilor de exploatare care sa asigure accesul public la 
exploatatiile agricole pe o lungime totala de 7 km in comuna Moşniţa Noua. 
 Comisia economica doreste sa se specifice care sunt drumurile si de ce s-au ales acestea. 



 Comisia cultura doreste sa stie care sunt pasiin care se vor realiza pentru instrumentarea 
proiectului. 
 D-nul primar sustine ca s-au ales drumurile paralele cu drumul judetean , deoarece prin 
decongestionarea traficului de pe drumul judetean proiectul devine eligibil. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba cu 12 voturi pentru si 1 abtinere a d-
nului Sferle Dorel. 

Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind achizitionarea 
de geamuri si usi  cu tamplarie p.v.c. si sticla termoizolanta,la Scoala cu clasele I-IV din  
localitatea Moşniţa Veche,Gradinita din Moşniţa Veche si la Scoala cu clasele I-IV Urseni. 

Comisia economica si comisia administrativa au acordat avize favorabile. 
 Comisia de cultura doreste sa stie de cand este construita aceasta scoala. 
 D-nul primar sustine ca s-a construit in 2003 dar calitatea tamplariei fiind foarte redusa, 
geamurile nu se mai inchid. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba cu 13 voturi pentru. 

Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind achizitionarea 
a doua centrale termice la Gradinita din localitatea Moşniţa Noua. 

Comisia economica si comisia administrativa au acordat avize favorabile. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba cu 13 voturi pentru. 

Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi,  proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii 
cimitirelor comunale inscrise in C.F. 484 Urseni, numar cadastral 309/b/2/b in suprafaţa de 
13.012 mp,respectiv C.F. 403305Urseni, numar 309/b/2/a in suprafaţa de 6663 mp si al 
sistemului de iluminat  public in domeniul public al comunei Moşniţa Noua. 
 Comisiile de specialitate au acordat avize favorabile. 
 Se supune la vot si se aproba cu 13 voturi pentru. 

Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 
modificarii si completarii Hotararii Consiliului Local Moşniţa Noua  nr.34/19.10.1999 
privind insusirea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Moşniţa 
Noua, modificata prin Hotararea nr.16/20.06.2002. 

Se prezinta proiectul de hotărâre. 
Se supune la vot si se aproba cu 13 voturi pentru. 
Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind atribuirea in 

folosinta gratuita ,a  unui teren in suprafaţa de 450 mp,in vederea construirii unei locuinte 
proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003, in localitatea Moşniţa 
Veche,tinerilor mentionati in tabelul care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

D-na Sora Mihaela prezinta proiectul de hotărâre si procesul verbal al comisiei de 
aplicarea a Legii 15/2003. 

Comisiile administrativa a acordat aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba cu 13 voturi pentru.  
Se trece la punctul 14 de pe ordinea de zi,proiect de hotărâre privind atribuirea in 

folosinta gratuita ,a  unui teren in suprafaţa de 450 mp,in vederea construirii unei locuinte 
proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003, in localitatea Moşniţa 
Veche, d-nei Androvics Monika Elena. 

D-na Sora Mihaela prezinta proiectul de hotărâre si procesul verbal al comisiei de 
aplicarea a Legii 15/2003. 

Comisiile administrativa a acordat aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba cu 13 voturi pentru.  
Se trece la punctul 15 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind atribuirea in 

folosinta gratuita ,a  unui teren in suprafaţa de 450 mp,in vederea construirii unei locuinte 
proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003, in localitatea Moşniţa 
Veche, d-nei Dumitrescu Ramona. 
 D-na Sora Mihaela prezinta proiectul de hotărâre si procesul verbal al comisiei de 
aplicarea a Legii 15/2003. 



Comisia administrativa a acordat aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba cu 13 voturi pentru. 
Se trece la punctul 16 de pe ordinea de zi,roiect de hotărâre privind atribuirea in 

folosinta gratuita ,a  unui teren in suprafaţa de 450 mp,in vederea construirii unei locuinte 
proprietate personala, in conformitate cu prevederile Legii 15/2003, in localitatea Moşniţa 
Veche, d-nului Anitoiu Alin C-tin. 

D-na Sora Mihaela prezinta proiectul de hotărâre si procesul verbal al comisiei de 
aplicarea a Legii 15/2003. 

Comisia administrativa a acordat aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba cu 13 voturi pentru.  
Se trece la punctul 17 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind completarii 

H.C.L. cu nr. 112/2010 prin care s-a aprobat achizitionarea unui tractor agricol, in vederea 
efectuarii lucrarilor de intretinere si curatire a suprafetelor de pasune, aflate in proprietatea 
comunei Moşniţa Noua, din subventia repartizata de catre Agentia de Plati si Interventie in 
Agricultura pe anul 2009. 

D-nul viceprimar prezinta proiectul de hotărâre. 
Se supune la vot si se aproba cu 13 voturi pentru. 
Se trece la punctul 18 de pe ordinea de zi,proiect de hotărâre privind P.U.Z beneficiari 

Stoeckl Petru, Stoeckl Angela,Stoeckl Helmut,Stoeckl Frieda Ana,Ferencz Dorina, Ferencz 
Tiberiu,Telescu Mircea,Telescu Maria,Traistaru Maria,Soceanu Nicoleta Ramona,Sferle Maria 
Dana si Vitelaru Rodica. 

Comisia administrativa a acordat aviz favorabil. 
Se supune la vot si se aproba cu 13 voturi pentru. 
Se trece la punctul 19 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 

realizarii instalatiei de incalzire centrala cu gaz la Gradinita din localitatea Moşniţa Veche. 
 D-nul primar prezinta proiectul de hotărâre. 
 Se supune la vot si se aproba cu 13 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 20 de pe ordinea zi, 

DIVERSE 
 Se prezinta cererea cu nr.6531/2010 a S.C. Agrenim Product S.R.L.  care solicita 
vanzarea sau concesionarea a 2ha teren in albia minora a Timisului, in vederea amenajarii unui 
drum care sa asigure accesul de trecere la amplasamentul de extractie al nisipului,detinut de 
catre societate. 
 D-nul Pop Sabin nu este de acord deoarece se distruge pasunea comunala de la poluare. 
 D-nul primar propune verificarea amplsamentului pe teren de catre o comisie, pentru a 
identifica exact si locatia unde se doreste amenajarea drumului. 

Se aproba cu 13 voturi propunerea d-nului primar. 
 La şedinţa participa d-nul Gornic Florin,care aduce la cunostiinta consiliului local ca in 
localitatea Moşniţa Veche sunt libere animalele pe strazi,iar politia trece si intoarce capul. 
 D-nul primar sustine ca politia comunitara aplica amenzi,la d-nul Burta Horea i-a 
aplicat amenda de 1000 lei si vor continua sa le aplice daca se mai scot animalele pe strazi. 
 D-nul Gornic Florin doreste sa stie daca si alte sate sunt strazile inchise sau doar la 
Moşniţa Veche exista asemenea strazi, in localitatile Albina si Urseni sunt imprejmuite abuziv 
suprafetele de teren proprietatea Statului Roman. 
 D-nul primar sustine ca pana in anul 2002 cetatenii au platit pentru terenurile ocupate. 
 D-nul primar doreste sa stie daca din banii alocati Bisericii Reformate s-a finalizat 
instalatia de incalzire. 
 D-ra Kutasi Simona sustine ca din acei bani s-au instalat  o parte din panouri, nefiind 
suficienti, se va mai primii o donatie de la Biserica Reformata din Timişoara si se vor instala si 
restul de panouri. 
                  PRESEDINTE DE SEDINTA,                                INTOCMIT, 
                          POP VALENTIN 


