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PROCES VERBAL 

 
Incheiat azi  14.03.2011 in sedinta extraordinara Consiliului Local Mosnita Noua. 

 Din totalul de 13 consilieri locali sunt prezenti 12 consilieri, absenta fiind: 
 d-na Iftimie Elena. 
 Presedinte de sedinta urmeaza d-nul Gruita Ioan Dinel. 
 Se aproba cu 11 voturi pentru. 
 Se supune la vot urmatoarea : 
 

ORDINE DE ZI 
 

 
3. Proiect de hotarare pentru modificarea H.C.L cu nr.7/2011 privind 

aprobarea bugetului local al comunei Mosnita Noua,pe anul 2011. 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii Serviciului Public 

Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor Mosnita Noua. 
 

Se propune suplimentarea ordinii de zi cu un punct şi anume: 
 
1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. cu nr.33/27.12.2004 prin 

care s-a aprobat modalitatea de concesionare a suprafeţelor de păşune 
destinate ovinelor şi caprinelor existente pe teritoriul comunei Moşniţa 
Nouă. 

 
Se supune la vot ordinea de zi şi se aprobă cu 11 voturi pentru şi 1 vot 

împotrivă a d-nului Pop Sabin. 
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare pentru 

modificarea H.C.L cu nr.7/2011 privind aprobarea bugetului local al comunei 
Mosnita Noua,pe anul 2011. 

D-nul Togerescu Dumitru,prezintă referatul,proiectul de hotărâre şi adresa 
Ministerului Finanţelor Publice Timiş. 

D-nul primar susţine că in cazul in care se incasează toate taxele se poate 
rectifica bugetul local, din anii precedenti avem de recuperat unsprezece miliarde 
de lei, drept pentru care sumele repartizate de la bugetul de stat au fost diminuate.  

Reprezentanţii  Curţii de Conturi au propus notarea in cartea funciară la 
sarcina imobilului,a tuturor debitelor din evidenţa primăriei. 
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Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 12 voturi pentru. 
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind 

aprobarea infiintarii Serviciului Public Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor 
Mosnita Noua. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi pentru. 
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind 

modificarea H.C.L. cu nr.33/27.12.2004 prin care s-a aprobat modalitatea de 
concesionare a suprafeţelor de păşune destinate ovinelor şi caprinelor existente pe 
teritoriul comunei Moşniţa Nouă. 

Se prezintă proiectul de hotărâre şi cererea formulată de d-nul Arseni Emil in 
vederea concesionării unei suprafeţe de 10 ha păşune. 

D-nul Arseni Emil susţine că perioada de 1 an pentru incheierea contractului 
este prea scurtă,in vederea accesării fondurilor europene. 

Consilierii locali propun incheierea contractelor pe o perioadă de 5 ani. 
Se supune la vot  proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 11 voturi pentru şi  1 

abţinere, cu propunerea de mai sus. 
 

 
 
 
 
 PRESEDINTE DE SEDINTA,                                          Intocmit, 
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