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Incheiat azi  26.01.2011 in sedinta ordinara a Consiliului Local Mosnita Noua. 

 Din totalul de 13 consilieri locali sunt prezenti 12 consilieri, absent fiind d-nul 
Greschner Robert,motivat. 
 La sedinta participa si d-nul Gornic Florin. 
 Presedinte de sedinta urmeaza d-na Tamas Mariana. 
 Se aproba cu  11 voturi pentru. 
 Se supune la vot procesul verbal al sedintei ordinare din 22.12.2010. 

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

ORDINE DE ZI  
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea repozitionarii drumului de exploatare 
DE 267 si rectificarea suprafetei parcelelor cu numar cadastral Ps 266 si Ps 
322,inscrise in C.F. 2222 Mosnita Noua. 

2. Proiect de hotarare privind  aprobarea rectificarii Planului Urbanistic Zonal, 
intocmit de S.C. Ma Studio S.R.L. aprobat prin H.C.L. cu nr.131/2009 cu noul traseu 
de strada si modificarea parcelelor ca suprafete, in conformitate cu planurile anexate. 

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. beneficiar Unipan Ilia.  
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea predarii in cadrul ,, Programului 

national de innoire a parcului auto’’, a autoturismelor Dacia Berlina cu nr.de 
inmatricuare TM 10 PMN si Dacia Break cu numar de inmatriculare TM 44 PSV si 
achizitionarea unui autoturism pentru Primaria Mosnita Noua. 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxei locale speciale pentru eliberarea 
certificatului de divort pe cale administrativa. 

6. Proiect de hotărâre privind accesul gratuit la Sala de Sport din localitatea 
Mosnita Noua a unor gategorii de cetateni ai comunei Mosnita Noua. 

7. Diverse. 
 Se aproba cu 12 voturi pentru. 

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi,proiect de hotărâre privind aprobarea 
repozitionarii drumului de exploatare DE 267 si rectificarea suprafetei parcelelor cu 
numar cadastral Ps 266 si Ps 322,inscrise in C.F. 2222 Mosnita Noua. 

Se prezinta proiectul de hotărâre. 
 Comisia economica  si comsia administrativa a acordat aviz favorabil. 
 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 12 voturi pentru. 



-2- 
 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind  aprobarea 
rectificarii Planului Urbanistic Zonal, intocmit de S.C. Ma Studio S.R.L. aprobat prin 
H.C.L. cu nr.131/2009 cu noul traseu de strada si modificarea parcelelor ca suprafete, 
in conformitate cu planurile anexate. 

Se prezinta proiectul de hotărâre. 
Comisia economica  si comsia administrativa a acordat aviz favorabil. 

 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 12 voturi pentru. 
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 

P.U.Z. beneficiar Unipan Ilia.  
Se prezinta proiectul de hotărâre. 
 Comisia administrativa a acordat aviz favorabil. 

 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 12 voturi pentru. 
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 

predarii in cadrul ,, Programului national de innoire a parcului auto’’, a 
autoturismelor Dacia Berlina cu nr.de inmatricuare TM 10 PMN si Dacia Break cu 
numar de inmatriculare TM 44 PSV si achizitionarea unui autoturism pentru Primaria 
Mosnita Noua. 

Se prezinta proiectul de hotărâre. 
Comisia economica si comisia administrativa a acordat aviz favorabil. 
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi,proiect de hotărâre privind stabilirea 

taxei locale speciale pentru eliberarea certificatului de divort pe cale administrativa. 
Se prezinta proiectul de hotărâre. 
 Comisia economica si comisia administrativa a acordat aviz favorabil. 

 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 12 voturi pentru. 
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind accesul 

gratuit la Sala de Sport din localitatea Mosnita Noua a unor gategorii de cetateni ai 
comunei Mosnita Noua. 

Comisiile de specialitate au acordat aviz favorabil, cu urmatorul amendament:  
,, sa beneficieze de acces gratuit la sala de sport si cadrele didcatice, cadrele 

medicale,preotii care isi desfasoara activitatea de raza comunei Mosnita Noua. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre si se aproba cu 12 voturi pentru, cu 

amendamentul comisiei. 
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi: 
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DIVERSE 

 
 D-nul Gornic Florin aduce la cunostiita consiliului local urmatoarele 
probleme: 
 - din gardul Caminului Cultural de la Mosnita Veche lipseste o placa, poarta 
fiind in permanenta deschisa, 
 - in luna decembrie 2010 a depus prin registratura Primariei Mosnita Noua o 
cerere prin care a solicitat restituirea drepturilor retinute de primarie din indemnizatia 
de consilier local, deoarece cererea nu a fost solutionata, a deschis actiune in instanta 
privind acest aspect. 
 - este indignat de pozitia reprezentantului primariei intr-un proces in care are 
calitatea de reclamant, avand ca obiect anulare titlu de proprietate si depune o 
informare in acest sens. 
 - doreste sa stie cand  se vor deschide strazile din localitatea Mosnita Veche si 
nu este multumit de starea Caminului Cultural din Mosnita Veche, in care s-au 
investit multi bani. 
 
 
 
                      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                              INTOCMIT,          
                            TĂMAŞ  


