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Încheiat azi  26.10.2011 în şedinţa ordinară a Consiliului Local Moşniţa Nouă. 
 Din totalul de 13 consilieri locali sunt prezenţi 12 consilieri, absent fiind d-nul 
Szollosi Iosif. 
 Preşedinte de şedinţă urmează d-nul Kadar Gheorghe. 
 Se aproba cu 11 voturi pentru. 
 Se supune  la vot procesul verbal al sedinţei ordinare din 28.09.2011,se aprobă 12 
voturi pentru . 
 Se supune la vot urmatoarea : 

 
ORDINE      DE      ZI 

 
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unei grape cu discuri semigrele 

şi a unui plug reversibil, în vederea întreţinerii păşunilor aflate în administrarea Primăriei 
Moşniţa Nouă. 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea instalării câte unui sistem de încălzire 
centrală în cele două corpuri de clădire din curtea Şcolii cu clasele I-VIII Moşniţa Nouă şi 
în sediul vechi al Primăriei Moşniţa Nouă. 

3.Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii pe luna septembrie 2011 a 
cheltuielilor de transport  la si de la locul de munca a personalului didactic care nu isi are 
domiciliul in localitatea in care isi desfasoara activitatea. 

4.Proiect de hotarare privind aprobarea recompensării persoanelor care au împlinit 
vârsta de 80 de ani sau 50 de ani de la încheierea căsătoriei. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperarii Consiliului Local Moşniţa Nouă 
cu Asociaţia Culturală Sfântul Gheorghe din Urseni, în vederea editării şi publicării 
monografiei localităţii Urseni. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea scoaterii din circuitul agricol al terenurilor 
cu nr. cadastral A135-137/1/1 şi A135-137/1 rezultate în urma dezlipirii conform P.U.Z  
aprobat prin Hotărârea Consiliului Local Moşniţa Nouă cu nr.105/2006 respectiv 18/2007. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii imobilului înscris în C.F. nr.497 
Urseni , nr.top 309/b/2/c/1/1/1/1/23,în suprafaţă de 1439 mp în proprietatea publică a 
comunei Moşniţa Nouă, iar ulterior dezlipirea lui în două parcele de 1000 şi 439 mp. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării categoriei de folosinţă terenurilor 
identificate  prin C.F. nr. 115,nr.top 693/9 şi nr.top 693/10 cu suprafaţa de 204 mp  

respectiv 106 mp din categoria ,,utilitate publică ” în categoria de folosinţă ,, curţi 
construcţii intravilan”. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea  predarii in cadrul ,, Programului national de 
înnoire a parcului auto’’, a autoturismelor Dacia Berlina cu nr.de înmatricuare TM 10 



PMN si Wolksvagen  Break cu număr de înmatriculare TM 10 PFV si achiziţionarea unui 
autoturism Dacia Logan pentru Primăria Moşniţa Nouă. 
 10. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar în suma de 
4.000 lei d-nului Mada Bogdan,sportiv de performanţă la kaiac-canoe,din localitatea 
Urseni, în vederea participării la Jocurile Olimpice London 2012. 

11. Proiect de hotărâre privind rezilierea unilaterală a contractului de concesiune cu 
nr.1590/2004, beneficiar S.C. Mat - Horst S.R.L.,încheiat în vederea concesionării 
terenului cu nr.cadastral Ps 139 şi Ps 145 din Moşniţa Nouă, pentru neplata redevenţei . 

12.Diverse. 
 
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 

achiziţionării unei grape cu discuri semigrele şi a unui plug reversibil, în vederea 
întreţinerii păşunilor aflate în administrarea Primăriei Moşniţa Nouă. 

Se prezintă proiectul de hotărâre de către d-nul viceprimar. 
Comisia economică a acordat aviz favorabil. 
D-ra Kutasi Simona doreşte să ştie dacă există nişte prevederi speciale cu privire la 

cheltuirea banilor. 
D-na Szabo Monika susţine că subvenţia trebuie cheltuită în vederea întreţinerii 

păşunii. 
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 hotărâre privind aprobarea 

instalării câte unui sistem de încălzire centrală în cele două corpuri de clădire din curtea 
Şcolii cu clasele I-VIII Moşniţa Nouă şi în sediul vechi al Primăriei Moşniţa Nouă. 

Se prezintă proiectul de hotărâre de către d-nul viceprimar. 
Comisia economică a acordat aviz favorabil. 
D-nul Arseni Emil doreşte să ştie în care clădiri se va introduce încălzirea deoarece 

la şcoala s-a mai achiziţionat un sistem de încălzire. 
D-nul viceprimar susţine că este vorba de cele două corpuri de clădire noi, din curtea 

şcolii unde există doar sobe de teracotă, nu s-a mai adoptat nici o hotărâre în acest sens, 
doar pentru clădirea şcolii şi grădiniţă sau mai adoptat hotărâri. 

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

decontarii pe luna septembrie 2011 a cheltuielilor de transport  la si de la locul de munca a 
personalului didactic care nu isi are domiciliul in localitatea in care isi desfasoara 
activitatea. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Comisia economică a acordat aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 11 voturi pentru şi 1 vot 

împortivă a d-nului Pop Sabin. 
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea 

recompensării persoanelor care au împlinit vârsta de 80 de ani sau 50 de ani de la 
încheierea căsătoriei. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Comisia economică a acordat aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 12 voturi pentru. 



Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi,proiect de hotărâre privind aprobarea 
cooperarii Consiliului Local Moşniţa Nouă cu Asociaţia Culturală Sfântul Gheorghe din 
Urseni, în vederea editării şi publicării monografiei localităţii Urseni. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Comisia economică a acordat aviz favorabil. 
D-nul Pop Sabin solicită o informare privind decontarea cheltuielilor cu privire la 

sumele alocate de consiliul local. 
D-na Tămaş Mariana susţine că s-a achiziţionat mobilier şi se obligă să prezinte 

chitanţa şi factura. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 11 voturi pentru şi o abţinere a 

d-nei Tămaş Mariana. 
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 

scoaterii din circuitul agricol al terenurilor cu nr. cadastral A135-137/1/1 şi A135-137/1 
rezultate în urma dezlipirii conform P.U.Z  aprobat prin Hotărârea Consiliului Local 
Moşniţa Nouă cu nr.105/2006 respectiv 18/2007. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Comisia economică a acordat aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 12 voturi pentru. 
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 

trecerii imobilului înscris în C.F. nr.497 Urseni , nr.top 309/b/2/c/1/1/1/1/23,în suprafaţă de 
1439 mp în proprietatea publică a comunei Moşniţa Nouă, iar ulterior dezlipirea lui în 
două parcele de 1000 şi 439 mp. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Comisia economică a acordat aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 12 voturi pentru. 
Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 

schimbării categoriei de folosinţă terenurilor identificate  prin C.F. nr. 115,nr.top 693/9 şi 
nr.top 693/10 cu suprafaţa de 204 mp respectiv 106 mp din categoria ,,utilitate publică ” în 
categoria de folosinţă ,, curţi construcţii intravilan”. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Comisia economică a acordat aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 12 voturi pentru. 
Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea  

predarii in cadrul ,, Programului national de înnoire a parcului auto’’, a autoturismelor 
Dacia Berlina cu nr.de înmatricuare TM 10 PMN si Wolksvagen  Break cu număr de 
înmatriculare TM 10 PFV si achiziţionarea unui autoturism Dacia Logan pentru Primăria 
Moşniţa Nouă. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Comisia economică a acordat aviz favorabil. 

 D-nul Arseni Emil solicită şi anexarea hotărârii cu nr.4/2001, care se revocă. 
 D-nul primar îi pune la dispoziţie hotărârea solicitată. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 12 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 
acordării unui sprijin financiar în suma de 4.000 lei d-nului Mada Bogdan,sportiv de 
performanţă la kaiac-canoe,din localitatea Urseni, în vederea participării la Jocurile 
Olimpice London 2012. 



Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Comisia economică propune alocarea sumei de 5.000 lei. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 12 voturi pentru, cu 

amendamentul comisiei economice. 
Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind rezilierea 

unilaterală a contractului de concesiune cu nr.1590/2004, beneficiar S.C. Mat - Horst 
S.R.L.,încheiat în vederea concesionării terenului cu nr.cadastral Ps 139 şi Ps 145 din 
Moşniţa Nouă, pentru neplata redevenţei. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Comisia economică a acordat aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 11 voturi pentru şi o abţinere, 

a d-nului Arseni Emil. 
Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi, 
 

DIVERSE 
 

 Se prezintă adresa Fundaţiei Efata de completare a cererii depuse luna anterioară. 
 Având în vedere costurile ridicate ale salariilor angajaţilor şi ale utilităţilor,acestea 
nu se pot prelua de către bugetul local al comunei Moşniţa Nouă, dar se va acorda un alt 
sprijin, transportul elevilor sau combustibil pentru încălzire. 
 Se prezintă cererea d-nului Musteaţă Petru,care solicită scutirea de la achitarea taxei 
pentru ridicarea deşeurilor menajere. 
 Având în vedere veniturile realizate de către familie, aceştia nu se încadrează în 
prevederile hotărârii consiliului local pentru scutirea menţionată, prin urmare cererea este 
respinsă. 
 Se prezintă referatele cu nr.6813/2011, domeniul de activitate privind asistenţii 
personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2010 şi pe semestrul I al 
anului 2011, întocmite de către referent asistenţă socială, Juravle Marc Rodica. 
 
 
                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                ÎNTOCMIT, 
                       KADAR GHEORGHE 
 


