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Incheiat azi  25.05.2011 în sedinta ordinara a Consiliului Local Moşniţa Nouă. 

 Din totalul de 13 consilieri locali sunt prezenti 12 consilieri.,absenta fiind  
d-na Iftimie Elena. 
 La sedinta participa d-nul Gornic Florin. 
 Presedinte de sedinta urmeaza d-nul  Pop Valentin. 
 Se aproba cu 11 voturi pentru. 
 Se supun  la vot procesul verbal al sedintei ordinarare din 27.04.2011 şi al sedintei de 
indata din 16.05.2011. 
 Se aproba cu 12 voturi pentru ,respectiv 11 voturi pentru şi o abtinere a d-rei Kutasi 
Simona, deoarece a lipsit de la sedinta de indata. 
 Se supune la vot urmatoarea : 

 
ORDINE      DE      ZI 

 
1.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Moşniţa 

Nouă,pe anul 2011. 
2.Proiect de hotarare privind aprobarea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 

fiscal 2012. 
3.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului Local Referitor la 

Implicarea Publicului în Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism sau de 
Amenajare a Teritoriului. 

4.Proiect de hotarare privind aprobarea cadrului - continut în vederea obtinerii 
avizului de oportunitate pentru documentatiile de urbanism de tip puz şi pud. 

5. Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii pe luna aprilie 2011 a 
cheltuielilor de transport la şi de la locul de munca a personalului diddactic care nu isi are 
domiciliul în localitatea în care isi desfasoara activitatea. 

6.Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii unui sistem de alarmare 
pentru Sala de Sport din localitatea Moşniţa Nouă. 

7.Proiect de hotarare privind stabilirea taxelor pentru eliberarea documentelor de 
catre Serviciul Public Local Comunitar de Evidenta a Persoanei Moşniţa Nouă. 

8.Diverse. 
 Se aproba cu 12 voturi pentru.  

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind rectificarea 
bugetului local al comunei Moşniţa Nouă,pe anul 2011. 
 D-nul contabil, Togerescu Dumitru prezinta proiectul de hotarare. 
 Comisia economica a cordat aviz favorabil. 
 D-ra Kutasi Simona sustine ca la capitolul cheltuieli sumele au fost majorate şi doreste 
sa stie de ce. 
 D-nul Togerescu sustine ca, cheltuielile  furniturilor de birou, reparatiile, salubritatea, 
iluminatul public au fost mai ridicate decat s-a preconizat la inceputul anului. 
 D-nul Pop Sabin sustine ca se prezinta niste cifre, dar consiliul local nu stie pe ce se 
vor cheltui sumele de bani. 
 Se supune la vot proiectul de hotarare şi se aproba cu 12 voturi pentru. 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea 
impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2012. 
 Se prezinta proiectul de hotarare. 
 Comisia economica a cordat aviz favorabil. 



 D-ra Kutasi Simona propune ca bonificatia sa fie de 10 %, dl. Primar este de acord cu 
propunerea şi face un amendament la proiectul de hotărâre. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aproba cu 12 voturi pentru, cu 
amendamentul propus. 

Se terece la punctul 3 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea 
Regulamentului Local Referitor la Implicarea Publicului în Elaborarea sau Revizuirea 
Planurilor de Urbanism sau de Amenajare a Teritoriului. 

Comisia administrativa a acordat aviz favorabil. 
D-nul arhitect Buzulica Liviu prezinta proiectul de hotarare, arata ca odata cu 

modificarea Legii 350/2001 este necesara implicarea publicului în elaborarea planurilor de 
urbansim. 

D-nul Buzulica propune modificarea unor articole din cadrul regulamentului, privind 
media, biroul de relatii cu publicul şi modificarea art.14. 
 D-nul primar ca sustine ca este binevenita aceasta modificare legislativa. 
 D-nul Pop Sabin doreste sa stie cat teren arabil extravilan a mai ramas pe raza 
comunei. 
 D-nul primar sustine ca pe raza comunei sunt 20.000 de locuri de casa in 
 P.U.Z-uri, iar ritmul de construire este de circa de 200 case/an. 
 Se supune la vot proiectul de hotarare şi se aproba cu 12 voturi pentru. 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi,proiect de hotarare privind aprobarea 
cadrului - continut în vederea obtinerii avizului de oportunitate pentru documentatiile de 
urbanism de tip PUZ şi PUD. 

Comisia administrativa a acordat aviz favorabil. 
D-nul arhitect Buzulica Liviu prezinta proiectul de hotarare. 
Se supune la vot proiectul de hotarare şi se aproba cu 12 voturi pentru. 
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi,proiect de hotarare privind aprobarea 

decontarii pe luna aprilie 2011 a cheltuielilor de transport la şi de la locul de munca a 
personalului didactic care nu isi are domiciliul în localitatea în care isi desfasoara 
activitatea. 
 Comisia economica a acordat aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul de hotarare şi se aproba cu 11 voturi pentru şi 1 vot 
impotriva a d-nului Pop Sabin. 

Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea 
achizitionarii unui sistem de alarmare pentru Sala de Sport din localitatea Moşniţa Nouă. 

Comisia economica a acordat aviz favorabil. 
Se prezinta proiectul de hotarare. 
Se supune la vot proiectul de hotarare şi se aproba cu 12 voturi pentru. 
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind stabilirea 

taxelor pentru eliberarea documentelor de catre Serviciul Public Local Comunitar de 
Evidenta a Persoanei Moşniţa Nouă. 

Comisia economica a acordat aviz favorabil. 
Se prezinta proiectul de hotarare. 
Se supune la vot proiectul de hotarare şi se aproba cu 12 voturi pentru. 
Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi, 
 

DIVERSE 
 

 Se prezinta cererea d-nului Gornic Florin, prin care solicita aplicarea hotararii 
consiliului local privind interzicerea circulatiei pasarilor şi a cainilor pe strazi. 
 D-nul Gornic Florin doreste sa stie din ce bani sunt platiti politistii comunitari. 
 D-nul primar propune sa depuna o cerere în scris, la care va primii un rapuns. 
 D-nul Gornic sustine ca recipientele de colectare a deseurilor de la cimitir sunt 
pline, pentru ca se aduc deseuri şi de catre cei de la Timişoara. 



 D-nul primar sustine ca mai bine le goleste mai des decat sa se arunce deseurile 
pe camp, pentru ca apoi sa le adune primaria, cu cheltuieli foarte mari. În anul trecut s-au 
adunat de pe terenurile extravilane peste 40 de remorci cu gunoaie. 
 Se prezinta cererea d-nului Gornic Florin privind sobolanii vecinilor care ii circula 
prin curte. 
 D-nul primar ii aduce la cunostiinta ca urmeaza sa ii instiinteze pe vecini cu privire 
la aspectele indicate în cerere. 
 

 
                  PRESEDINTE DE SEDINTA,                                INTOCMIT, 
                          POP VALENTIN 


