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MEMORIU JUSTIFICATIV 
Privind înfiinţarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor în  

Comuna Moşniţa Nouă 
 
            În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001 privind înfiinţarea, 
organizarea şi  funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor aprobată cu 
modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, precum şi prin Ordonanţa de Urgenţă nr. 50/2004, 
Vă înaintăm prezentul memoriu pentru înfiinţarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a 
Persoanelor a comunei Mosnita Noua. 
  
     Caracteristici generale ale comunităţii: 
  
           Comuna Moşniţa Nouă este unitatea administrativ-teritorială de bază care cuprinde populaţia 
rurală reunită prin comunitate de interese şi tradiţii. 
 Comuna  Moşniţa Nouă este alcătuită din patru sate componente si un cătun: Moşniţa Nouă, 
Moşniţa Veche, Urseni si cătunul Rudicica. 
 În satul reşedinţă de comună Moşniţa Nouă –,au sediul autorităţile administraţiei publice 
locale prin care se realizează autonomia locală: Consiliul Local al Comunei Moşniţa Nouă, ca 
autoritate deliberativă şi primarul comunei Moşniţa Nouă ca autoritate executivă, cu sediul în 
comuna Moşniţa Nouă, nr.73 şi celelalte autorităţi şi instituţii publice reprezentative pentru comuna  
Moşniţa Nouă. 
 Teritoriul administrativ al comunei se învecinează cu următoarele localităţi: la nord si nord –
vest  cu Ghiroda si Remetea Mare,la sud si sud-est  cu Sacosul Turcesc si Chevereşul Mare, la sud- 
vest cu Giroc, iar la vest  cu teritoriul Municipiului Timişoara.  

Comuna Moşniţa Nouă este situată pe drumul judeţean 592 Timişoara-Buzias,care 
traverseaza teritoriul comunei. 

Localitatea Moşniţa Veche se afla la o distanta de 2 km de centrul de comuna,localitatea 
Urseni la o distanţa de 4 km de centrul de comună,localitatea Albina la o distanţă de 4 km de centrul 
de comună iar cătunul Rudicica la distanţă de 5 km de centrul de comună. 
 Suprafaţa intravilanului comunei in prezent este de 532,37  ha ( vatra veche) si teren arabil in 
intravilanul extins al comunei in suprafata de 1205 ha. 
  Suprafaţa totală a teritoriului administrativ al comunei este de 6637,26 ha iar suprafaţa 
agricolă este de 4855 ha. 
    In comuna Moşniţa Nouă convieţuiesc in armonie mai multe etnii de cetateni si anume: 
români, maghiari, slovaci,rromi,alte etnii .  

Din punct de vedere al religiei, majoritatea sunt ortodocşi, reformaţi, catolici urmaţi de 
penticostali .  

        Componenţa naţionalităţilor şi religia la nivelul comunei Moşniţa Nouă , în urma 
recensământului din anul 2002, se prezintă astfel: 
- români – 85 %, 
- maghiari – 14 %, 
- rromi – 0,9 %, 
- slovaci 0,5 %, 
-    alte etnii: 0,9 % 
              Numărul populaţiei în comuna Moşniţa Nouă conform evidentelor din Registrul Agricol al 
Primăriei Moşniţa Nouă, este de 6.105 persoane,dupa cum urmeaza: 

     
- Localitatea Moşniţa Nouă – 3052 persoane 
- Localitatea Moşniţa Veche – 1551 persoane 



- Localitatea Albina – 291 persoane 
- Localitatea Urseni – 1170 persoane 
- Rudicica – 41 persoane 
 
            In urma recesământului din anul 2010  în comuna Moşniţa Nouă au fost înregistrate un nr.de 
1838  gospodării dupa cum urmeaza: localitatea Mosnita Noua -766 gospodarii,localitatea Moşnita 
Veche -420 gospodării, localitatea Urseni – 467 gospodării, localitatea Albina -155 gopodării, 
cătunul Rudicica -30 gospodării. 

Datorită unei strategii de dezvoltare a localităţii bine înţeleasă şi promovată printr-o politică 
economică abilă, uzând de toţi factorii care pot promova localitatea din acest punct de vedere, la ora 
actuală obţine venituri, creând siguranţa existenţei ca aşezare urbană. Astfel pe raza comunei 
Mosniţa Nouă sunt în evidenţă ca plătitoare de taxe şi impozite un număr de 400 societăţi 
comerciale.  

Toate societăţile comerciale de pe raza comunei Mosnita Noua oferă  locuri de muncă 
pentru locuitorii comunei Mosnita Noua . 

Crearea acestor locuri de muncă a redus simţitor numărul şomerilor. 
Direcţia de Evidenţă a Persoanelor Timişoara deserveşte un număr mare de comune 

arondate, respectiv municipiul Timişoara şi încă 30 de comune, situaţie care creează zilnic mari 
aglomerări de persoane . 

Din cauza cheltuielilor cu transportul , multi locuitori ai comunei noastre amana pentru mult 
timp reinnoirea cartilor de identitate iar persoanele mai in varsta refuza schimbarea actelor de 
identitate tip vechi fapt care  a determinat Consiliul Local al comunei Moşnita Nouă să i-a măsura 
propuneri de înfiinţare a S.P.C.L.E.P. Moşniţa Nouă. 

SPAŢIUL IDENTIFICAT PENTRU DERULAREA SERVICIULUI: 
 

 Spaţiul identificat pentru funcţionarea S.P.C.L.E.P. Moşnita Nouă  este amplasat în zona 
centrală a comunei Moşnita Nouă, nr.73 fiind  clădirea  veche a Primăriei comunei Moşnita Nouă. 

 Suprafaţa alocată Serviiciului fiind de 51,67 mp. 
  Clădirea este in curs de renovare si recompartimentare pentru a respecta toate normele în 
vigoare  cu privire la clădirile publice, respectând Ghidul priviind amenajarea/dotarea spaţiilor în 
care îşi va desfăşura activitatea S.P.C.L.E.P. Moşnita Nouă.  

Clădirea este racordată la reţeaua de electricitate,  reţea de apă – canal proprie , internet, 
telefonie. Încălzirea spaţiului destinat Serviiciului mai sus menţionat se va face cu centrală termică 
proprie pe bază de electricitate. 

La intocmirea bugetului comunei Moşnita Nouă pe anul 2011  s-au prevazut fondurile 
necesare dotării  cu mobilier si logistică necesară  cat si sumele necesare aferente salarizării 
personalului conform Statului de functii si Organigramei Compartimentului şi utilităţilor aferente ( 
conexiune securizată de la un provider agreat).  
 

ASIGURAREA FUNCŢIONĂRII SERVICIULUI 
 

  Serviciul va funcţiona cu personalul menţionat în Statul de Funcţii, conform Organigramei şi 
Regulamentului Serviciului Public Local de Evidenţă a Persoanelor al comunei Moşnită Nouă . 
 

 Faţă de cele prezentate mai sus, existând şi acordul de principiu al Consiliului Local al 
comunei Moşnita Nouă , considerăm oportună înfiinţarea Serviciului Public Comunitar Local de 
Evidenţă a Persoanelor în comuna Moşnita Nouă, pentru deservirea populaţiei.  
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