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PROCES VERBAL 

 
Incheiat azi  23.02.2011 in sedinta ordinara a Consiliului Local Mosnita Noua. 

 Din totalul de 13 consilieri locali sunt prezenti 12 consilieri, absent fiind d-nul 
Pop Sabin, motivat. 
 La sedinta participa si d-nul Gornic Florin. 
 Presedinte de sedinta urmeaza d-nul Greschner Robert. 
 Se aproba cu  11 voturi pentru. 
 Se supune la vot procesul verbal al sedintei ordinare din 26.01.2011 si 
09.02.2011. 

Se aproba cu 12 voturi pentru. 
 Se supune la vot urmatoarea : 
 

ORDINE DE ZI  
 
1.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Mosnita 

Noua, pe anul 2011. 
2.Proiect de hotarare privind infiintarea unei Societati Comerciale 

MOŞNIŢEANA S.R.L. 
3 Proiect de hotarare privind aprobarea intocmirii documentatiei in vederea 

contractarii unui imprumut bancar pe termen lung,pentru realizarea de investitii 
publice de interes local. 

4.Proiect de hotarare privind aprobarea redistribuirii stocului de faina si 
zahar din Programul PEAD 2010, ramas nedistribuit dupa finalizarea etapei a II-a 
(25.02.2011). 

5.Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii suprafetei de 39,25 mp, 
cuprinsa in C.F. 125 Mosnita Noua, nr.cadastral 679/1,Sad1,Cabinetului Medical 
Veterinar Dr.Bobic Narcis Sabin,in vederea amenajarii unui cabinet medical 
veterinar. 

6.Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii anexei nr.1,pct.18 din 
Hotararea Consiliului Local cu nr.164/2010 privind aprobarea tarifelor pentru unele 
servicii de interes local pentru anul fiscal 2011. 

7.Proiect de hotarare privind aprobarea completarii Hotararii Consiliului 
Local Mosnita Noua cu nr.66/2010 privind aprobarea concesionarii prin licitatie 
publica deschisa a parcelelor de teren conform P.U.Z parcela 171/1 Mosnita Noua 
si a caietului de sarcini. 

8. Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Hotararilor Consiliulu 
Local Mosnita Noua cu nr. 38/2006,51/2006,92/2006,6/2007,19/2007,93/2008 si 
revocarea  

H.C.L. cu nr.204/2007,206/2007,47/2008,197/2009 si 49/2010. 
9.Diverse. 

 



 Se propune suplimentarea ordinii de zi cu 1 punct si anume: 
   
 Proiect de hotarare privind aprobarea planului de actiuni de interes local pentru 
repartizarea orelor de munca efectuate de beneficiarii Legii 416/2001 si a criteriilor 
privind limitele minime si maxime ale veniturilor potentiale provenite din valorificarea 
bunurilor ce depasesc cantitativ categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate 
pentru nevoile unei familii. 
 Se aproba cu 12 voturi pentru. 

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind 
aprobarea bugetului local al comunei Mosnita Noua, pe anul 2011. 
 Se prezinta proiectul de hotarare de catre d-nul contabil,Togerescu Dumitru. 
 D-nul Sferle Dorel propune sa se reduca investitiile de la  localitatea Mosnita 
Veche si sa se aloce localitatii Rudicica. 
 D-nul primar sustine ca nu are rost sa alocam bani pentru realizarea retelei de 
alimentare cu apa si canalizare deoarece avem un proiect pentru finanatare in acest 
sens. 
 Pentru localitatea Mosnita Veche este cuprinsa in lista de investitii pietruirea 
,,drumului boilor”, acum ar trebui efectuate cateva investitii si in localitatea Urseni. 
 D-ra Kutasi Simona doreste sa stie in ce stadiu este proiectul depus pentru 
finantare. 
 D-nul Pop Valentin sustine ca reteaua de alimentare cu apa este prioritara pentru 
toate localitatile comunei si in acest nu s-a facut nimic,iar daca in acest mandat nu se 
stie sigur daca vom obtine finantarea, sa se aloce bani de la bugetul local pentru 
aceasta lucrare.Nu trebuie izolata localitatea Mosnita Veche,pana la aprobarea 
finantarii. 
 D-nul primar sustine ca nu sunt  destui bani la buget pentru aceasta investitie si 
pe anul trecut sunt foarte multi restantieri, bugetul propus spre aprobare fiind doar o 
prognoza, dar nu se incaseaza toate sumele estimate. 
  Se supune spre probarea proiectul de hotarare si se aproba cu 7 voturi pentru si 
5 abtineri a urmatorilor consilieri locali: Kutasi Simona, Iftimie Elena,Sferle Dorel si 
Pop Valentin,Arseni Emil. 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind 
infiintarea unei Societati Comerciale MOŞNIŢEANA S.R.L. 
 Se prezinta proiectul de hotarare de catre d-nul primar,prin infiintarea acestei 
societati o parte din personalul angajat in cadrul serviciului comunitar de utilitati 
publice va fi angajat in cadrul societatii si vor fi platiti din profit. 
 D-nul primar propune ca administratorul societatii sa fie angajat prin concurs. 
 D-na Iftimie Elena doreste sa stie daca activitatile desfasurate de catre societate 
vor fi supuse legislatiei privind achizitiile publice si daca este nu este nevoie si de un 
statut al societatii. 
 D-nul primar sustine ca actvitatea se va supune acestei legislatii si nu mai este 
nevoie de intocmirea unui statut. 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 11 voturi pentru si 1 
abtinere a d-nului Arseni Emil, cu urmatorul amendament: ducerea la indeplinire a 
hotararii in termen de 30 de zile si desemnarea 
 d-nului Kadar Gheorghe si a d-nei Kutasi Simona pentru a face parte din comisia de 
concurs in vederea angajarii administratorului societatii. 



Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind 
aprobarea intocmirii documentatiei in vederea contractarii unui imprumut bancar 
pe termen lung,pentru realizarea de investitii publice de interes local. 
 D-nul primar prezinta proiectul de hotarare si sustine ca pentru a discuta cu 
reprezentantii institutiilor bancare are nevoie de aprobarea consiliului local. 
In urma realizarii utilitatilor impozitele vor creste si in acest fel se va putea rambursa 
imprumutul. 
 D-nul Gornic Florin doreste sa stie ce s-a intamplat cu terenurile preluate abuziv 
de catre Primaria Timisoara. 
 D-nul primar sustine ca s-au depus cererile pentru revendicarea terenurilor. 
 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 11 voturi pentru si 1 
abtinere a d-rei Kutasi Simona. 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind 
aprobarea redistribuirii stocului de faina si zahar din Programul PEAD 2010, ramas 
nedistribuit dupa finalizarea etapei a II-a (25.02.2011). 
 Se prezinta proiectul de hotarare. 
 D-ra Kutasi Simona sustine ca in urma discutiilor avute cu asistentul social, 
aceasta a afirmat ca si in urma redistribuirii alimentelor categoriilor de persoane 
cuprinse in proiectul de hotarare, vor mai ramane alimente pe stoc si a propus ca 
acestea sa fie distribuite primelor persoane care se prezinta. 
 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 12 voturi pentru, . 

Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind 
aprobarea concesionarii suprafetei de 39,25 mp, cuprinsa in C.F. 125 Mosnita 
Noua, nr.cadastral 679/1,Sad1,Cabinetului Medical Veterinar Dr.Bobic Narcis 
Sabin,in vederea amenajarii unui cabinet medical veterinar. 
 D-nul primar prezinta proiectul de hotarare. 
 Se supune la vot si se aproba cu 12 voturi pentru. 

Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind 
aprobarea modificarii anexei nr.1,pct.18 din Hotararea Consiliului Local cu 
nr.164/2010 privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii de interes local pentru 
anul fiscal 2011. 
 D-na Szabo Monika, consilier juridic prezinta proiectul de hotarare. 
 Se supune la vot si se aproba cu 12 voturi pentru. 

Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind 
aprobarea completarii Hotararii Consiliului Local Mosnita Noua cu nr.66/2010 
privind aprobarea concesionarii prin licitatie publica deschisa a parcelelor de teren 
conform P.U.Z parcela 171/1 Mosnita Noua si a caietului de sarcini. 
D-nul primar prezinta proiectul de hotarare. 
 Se supune la vot si se aproba cu 12 voturi pentru. 

Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind 
aprobarea modificarii Hotararilor Consiliulu Local Mosnita Noua cu nr. 38/2006, 
51/2006, 92/2006, 6/2007, 19/2007, 93/2008 si revocarea H.C.L. cu nr. 204/2007, 
206/2007, 47/2008, 197/2009 si 49/2010. 
 D-nul primar prezinta proiectul de hotarare. 
 Comisia administrativa a acordat aviz favorabil. 
 Se supune la vot si se aproba cu 12 voturi pentru. 



 Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea 
planului de actiuni de interes local pentru repartizarea orelor de munca efectuate de 
beneficiarii Legii 416/2001 si a criteriilor privind limitele minime si maxime ale 
veniturilor potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ 
categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familii. 
 D-na Szabo Monika, consilier juridic prezinta proiectul de hotarare. 
 Consilierii locali propun ca la criteriile privind limitele minime si maxime ale 
veniturilor potentiale provenite din valorificarea bunurilor ce depasesc cantitativ 
categoriile de bunuri considerate de stricta necesitate pentru nevoile unei familii, in 
cazul terenurilor sa se stabileasca nivelul maxim iar la restul bunurilor nivelul minim. 
 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 12 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi: 
 
DIVERSE 
 
 Se prezinta cererea depusa de Grupul Sportiv ,, Banatul”, care solicita o 
cantitate de 10 m3 lemne de foc, in vederea incalzirii  salii de sport destinata boxului. 
 Se aproba cu 12 voturi pentru. 
 Se da cuvantul d-nului Gornic Florin care doreste sa stie urmatoarele: 

- daca exista o hotarare prin care cetatentii sunt obligati sa curete zapada 
din fata casei deoarece nu a vazut pe nimeni care sa-i  traga la 
raspundere, 

- daca politia comunitara are program si noaptea, 
- nu s-au luat masuri privind circulatia pasarilor pe strada, 
- gradina Caminului Cultural din Mosnita Veche este in permanenta 

deschisa si lipseste o placa din gardul acesteia. 
D-nul primar ii aduce la cunostiinta d-nului Gornic ca exista o hotarare 

privind curatarea zapezii si circulatia pasarilor de pe strada si se pune in aplicare 
de catre politia comunitara, care are program inclusiv noaptea. 

 
 
 PRESEDINTE DE SEDINTA,                                          Intocmit, 
             GRESCHNER ROBERT 
 
 
 
 
 
 
 


