
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL MOŞNIŢA NOUĂ 
 

 
PROCES VERBAL 

 
Încheiat azi  14.09.2011 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Moşniţa Nouă. 

  
Din totalul de 13 consilieri locali sunt prezenti 10 consilieri, absenti fiind d-nii Pop 
Sabin,Pop Valentin şi d-na Iftimie Elena. 
 Preşedinte de şedinţă urmează d-nul Greschner Robert. 
 Se aproba cu 9 voturi pentru.. 
 Se supune la vot urmatoarea : 

ORDINE      DE      ZI 
 

1. Proiect de hotărăre privind atribuirea în folosinţă gratuită, a unui teren în 
suprafaţă de 500 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în 
conformitate cu prevederile Legii 15/2003, în localitatea Urseni. 

2. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra 
terenului atribuit în baza Legii 15/2003, beneficiarilor care nu au respectat obligaţia 
de a începe construirea locuinţei în termen de 1 an de la data atribuirii. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării lucrărilor de proiectare 
pentru realizare Plan Urbanistic Zonal Activităţi Economice şi ulterior a lucrărilor 
de scoatere din circuitul agricol cât şi a dezlipirii parcelelor în conformitate cu 
planul urbanistic zonal aprobat. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării lucrărilor de proiectare şi 
de execuţie a unor capele pentru cimitirele din comuna Moşniţa Nouă. 

5. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. cu nr.61/28042010 prin 
care s-a aprobat atribuirea de denumiri străzi în localităţile Moşniţa Nouă,Moşniţa 
Veche şi Albina. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor pentru reparea acoperişului pe 
partea din faţă,reabilitarea termică, refacerea tencuielilor exterioare pentru faţada 
principală,construirea unei rampe pentru persoane cu dizabilităţi şi refacerea 
trotuarului la clădirea Primăriei Moşniţa Nouă ( fostul cămin cultural ). 

7. Proiect de hotărăre privind aprobarea introducerii încălzirii centrale pe gaz 
la fosta sală de sport, clădirea şi grupul sanitar din curtea Şcolii cu Clasele I-VIII 
din Moşniţa Nouă precum şi reabilitarea fostului şopron pentru destinaţia de 
centrală termică. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferării  în custodia S.C. 
MOŞNIŢEANA S.R.L. a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe aferente 
Serviciului Comunitar de Utilităţi Publice al comunei Moşniţa Nouă. 

9. Proiect de hotărâre privind aplicarea Comunei Moşniţa Nouă la Programul 
naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi. 

Se aprobă cu 10 voturi pentru. 
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, proiect de hotărăre privind 

atribuirea în folosinţă gratuită, a unui teren în suprafaţă de 500 mp, în vederea 



construirii unei locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii 
15/2003, în localitatea Urseni. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Se supune la vot şi se aprobă cu 10 voturi pentru, nominal fiecare beneficiar. 
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi,proiect de hotărâre privind 

retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului atribuit în baza Legii 
15/2003, beneficiarilor care nu au respectat obligaţia de a începe construirea 
locuinţei în termen de 1 an de la data atribuirii. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Se supune la vot şi se aprobă cu 10 voturi pentru. 
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, poiect de hotărâre privind aprobarea 

demarării lucrărilor de proiectare pentru realizare Plan Urbanistic Zonal Activităţi 
Economice şi ulterior a lucrărilor de scoatere din circuitul agricol cât şi a dezlipirii 
parcelelor în conformitate cu planul urbanistic zonal aprobat. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Se supune la vot şi se aprobă cu 10 voturi pentru. 
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, poiect de hotărâre privind aprobarea 

demarării lucrărilor de proiectare şi de execuţie a unor capele pentru cimitirele din 
comuna Moşniţa Nouă. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
D-nul Kadar Gheorghe solicită construirea unei capele şi în cimitirul catolic din 

localitatea Urseni,deoarece deşi se află aproape de cimitirul ortodox, nu este posibilă 
traversarea dintr-un cimitir în celălalt. 

D-nul Arseni Emil susţine că este de acord cu propunerea d-nul Kadar 
Gheorghe,dacă există sursă de finanţare. 

D-nul primar susţine că după întocmirea proiectelor se va căuta sursa de 
finanţare şi va fi cuprină în proiectul de buget pentru anul 2012. 

Se supune la vot şi se aprobă cu 10 voturi pentru cu amendamentul propus de d-
nul Kadar Gheorghe, întocmirea proiectului şi pentru o capela de aproximativ 60 mp 
în cimitirul catolic din localitatea Urseni. 
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, poiect de hotărâre privind completarea 
H.C.L. cu nr.61/28042010 prin care s-a aprobat atribuirea de denumiri străzi în 
localităţile Moşniţa Nouă,Moşniţa Veche şi Albina. 
 Se prezintă proiectul de hotărâre . 
 D-na Şora Mihaela propune înlocuirea denumirii de stradă Scurtă cu denumirea 
strada Băgrinului. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 10 voturi pentru, cu 
amendamentul d-nei Şora Mihaela. 

Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, poiect de hotărâre privind aprobarea 
lucrărilor pentru reparea acoperişului pe partea din faţă,reabilitarea termică, refacerea 
tencuielilor exterioare pentru faţada principală,construirea unei rampe pentru persoane 
cu dizabilităţi şi refacerea trotuarului la clădirea Primăriei Moşniţa Nouă ( fostul 
cămin cultural ). 
 D-nul arhitect,Buzulică Liviu prezintă proiectul de hotărâre. 
 La sedinţă se prezintă d-nul consilier Pop Valentin. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 11 voturi pentru. 



Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, proiect de hotărăre privind 
aprobarea introducerii încălzirii centrale pe gaz la fosta sală de sport, clădirea şi 
grupul sanitar din curtea Şcolii cu Clasele I-VIII din Moşniţa Nouă precum şi 
reabilitarea fostului şopron pentru destinaţia de centrală termică. 
 D-nul arhitect,Buzulică Liviu prezintă proiectul de hotărâre. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 11 voturi pentru. 
Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 

transferării  în custodia S.C. MOŞNIŢEANA S.R.L. a obiectelor de inventar şi a 
mijloacelor fixe aferente Serviciului Comunitar de Utilităţi Publice al comunei 
Moşniţa Nouă. 

Se prezintă proiectul de hotărâre . 
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 11 voturi pentru. 
Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aplicarea 

Comunei Moşniţa Nouă la Programul naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin 
realizarea de spaţii verzi în localităţi. 

Se prezintă proiectul de hotărâre . 
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 11 voturi pentru. 
 

 
 
                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                ÎNTOCMIT, 
                     GRESCHNER ROBERT 


