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PROCES VERBAL 

 
Incheiat azi  27.04.2011 in sedinta ordinara a Consiliului Local Mosnita Noua. 

 Din totalul de 13 consilieri locali sunt prezenti 13 consilieri. 
 Presedinte de sedinta urmeaza d-na Kutasi Simona Loredana. 
 Se aproba cu  11 voturi pentru. 
 Se supune la vot procesul verbal al sedintei ordinare din 30.03.2011 si al sedintei 
de indata din data de 12.04.2011 

Se aproba cu 13 voturi pentru, procesul verbal din 30.03.2011 si cu 12 voturi 
pentru si o abtinere a d-nei Iftimie Elena, procesul verbal al sedintei din 12.04.2011. 
 Se supune la vot urmatoarea : 
 

ORDINE DE ZI  
 

1.Proiect de hotarare privind aprobarea raportului de evaluare al terenului 
intravilan in suprafata de 500 mp situat in localitatea Mosnita Noua, cuprins in C.F. 
nr.407127 Mosnita Noua,nr.top 407127 si vanzarea terenului proprietarului 
constructiilor, d-nei Pascaru Yldico. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea concesionarii fara licitatie publica,a 
terenurilor atribuite in baza Legii 15/2003,cumparatorilor de buna credinta a 
constructiilor,in baza contractelor de vanzare cumparare. 

3 Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii pe luna martie 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 atribuirii in concesiune a parcelelor de 
teren cuprinse in C.F. nr.401925 Mosnita Noua, nr.topografic 591/2/2-
603/2/2,582/1/1/3/2/2, 

583/2/2/21, si in C.F. nr.401926 Mosnita Noua, nr.topografic 591/1/2/2-
603/2/2,582/1/1/3/2/2,583/2/2/22,d-nelor Simu Claudia Violeta si Pantea Ramona 
Eugenia ,in vederea construirii de locuinta. 

5.Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii de denumiri de strazi Planul 
Urbanistic Zonal ( nr.cad Ps 190/1 )localitatea Moşniţa Veche, Planul Urbanistic 
Zonal 
 ( nr.cad.Ps 171/1) localitatea Moşniţa Nouă si Planul Urbanistic Zonal 
 ( nr.cad.405423) Urseni. 

6.Proiect de hotarare privind aprobarea intabulării construcţiei ,, Sala de sport 
cu nivel de practică sportivă competiţională locală”,în domeniul public al comunei 
Moşniţa Nouă, în C.F. 405094. 
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7. Proiect de hotarare privind aprobarea amenajarii spatiului,din vechiul sediu al 
primariei,in care isi va desfasura activitatea Serviciul de Evidenta a Persoanelor 
Mosnita Noua. 

8. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.Z beneficiari Chiorean Saveta si 
Chiorean Cristian. 

9. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.Z beneficiari Rotarescu Agneta 
Ecaterina,S.C. Gauss Environment S.R.L. 

10. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.Z beneficiari Ferenczi 
Rozalia,Salanki Tiberiu. 

11. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.Z beneficiar Rotarescu Agneta 
Ecaterina. 

 
12. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.Z beneficiari Megan Ovidiu 

Octavian,Megan Anca Elena,Schimdt Alexandru,Bizoi Andrei Octavian,Bizoi Cristian 
Gabriel. 

13. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.Z beneficiari Palicoat S.R.L. 
14. Proiect de hotarare privind aprobarea inlocuirii centralei telefonice din 

sediul Primariei Mosnita Noua  cu o centrala NEC PHILIPS, oferita de S.C. 
ROMTELECOM S.A. 

15.Diverse. 
 
 Se propune suplimentarea ordinii de zi cu patru puncte si anume: 
 

1. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.Z, beneficiar Burescu Viorica si 
asociatii. 

2. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.Z, beneficiar Nicoli Sergiu Ciprian 
Nicolae. 

3. Proiect de hotarare privind aprobare P.U.Z, beneficiar Nicoli Aida Dana. 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea diminuarii suprafetei parcelei de teren cu 

numar cadastral Apj 124 de la suprafata de 1,84 ha la suprafata de 1,4678 ha si 
ulterior dezlipirea in doua parcele in suprafata de 1,4 ha,respectiv 0,0678 ha. 

 
D-nul primar retrage punctul nr.11 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare 

privind aprobare P.U.Z beneficiar Rotarescu Agneta Ecaterina. 
Se aproba ordinea de zi cu 13 voturi pentru, cu propunerile de mai sus. 
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea 

raportului de evaluare al terenului intravilan in suprafata de 500 mp situat in 
localitatea Mosnita Noua, cuprins in C.F. nr.407127 Mosnita Noua,nr.top 407127 si 
vanzarea terenului proprietarului constructiilor, d-nei Pascaru Yldico. 
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Comisia administrativa si comisia economica au  acordat avize favorabile. 
Se supune la vot proiectul de hotrare si se aproba cu 11 voturi pentru si 2 

abtineri a d-nelor Kutasi Simona si Iftimie Elena.  
Se trece la punctul  2 de pe ordinea de zi,proiect de hotarare privind aprobarea 

concesionarii fara licitatie publica,a terenurilor atribuite in baza Legii 
15/2003,cumparatorilor de buna credinta a constructiilor,in baza contractelor de 
vanzare cumparare. 

Se prezinta proiectul de hotarare. 
Comisia administrativa a acordat aviz favorabil. 
Comisia economica a acordat aviz nefavorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 10 voturi pentru si 3 

abtineri a urmatorilor consilieri locali: Pop Sabin, Kutasi Simona, Iftimie Elena. 
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea 

decontarii pe luna martie 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 prezinta proiectul de hotarare. 
Comisia administrativa a acordat aviz favorabil. 
Comisia economica a acordat aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 12 voturi pentru si 1 vot 

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

atribuirii in concesiune a parcelelor de teren cuprinse in C.F. nr.401925 Mosnita 
Noua, nr.topografic 591/2/2-603/2/2,582/1/1/3/2/2, 583/2/2/21, si in C.F. nr.401926 
Mosnita Noua, nr.topografic 591/1/2/2-603/2/2,582/1/1/3/2/2,583/2/2/22,d-nelor Simu 
Claudia Violeta si Pantea Ramona Eugenia ,in vederea construirii de locuinta. 

Se prezinta proiectul de hotarare. 
Comisia administrativa a acordat aviz favorabil. 
Comisia economica a acordat aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 12 voturi pentru si 1 

abtinere a d-nului Pop Sabin. 
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea 

atribuirii de denumiri de strazi Planul Urbanistic Zonal ( nr.cad Ps 190/1 )localitatea 
Moşniţa Veche, Planul Urbanistic Zonal  ( nr.cad.Ps 171/1) localitatea Moşniţa Nouă 
si Planul Urbanistic Zonal  ( nr.cad.405423) Urseni. 

Se prezinta proiectul de hotarare. 
Comisia administrativa a acordat aviz favorabil. 
Comisia economica a acordat aviz favorabil. 

 
 



-4- 
 

Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi pentru. 
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea 

intabulării construcţiei ,, Sala de sport cu nivel de practică sportivă competiţională 
locală”,în domeniul public al comunei Moşniţa Nouă, în C.F. 405094. 

Se prezinta proiectul de hotarare. 
Comisia administrativa a acordat aviz favorabil. 
Comisia economica a acordat aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi pentru. 
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi,proiect de hotarare privind aprobarea 

amenajarii spatiului,din vechiul sediu al primariei,in care isi va desfasura activitatea 
Serviciul de Evidenta a Persoanelor Mosnita Noua. 

Se prezinta proiectul de hotarare. 
Comisia administrativa a acordat aviz favorabil. 
Comisia economica a acordat aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi pentru. 
Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobare 

P.U.Z beneficiari Chiorean Saveta si Chiorean Cristian. 
Se prezinta proiectul de hotarare. 
Comisia administrativa a acordat aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi pentru. 
Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobare 

P.U.Z beneficiari Rotarescu Agneta Ecaterina,S.C. Gauss Environment S.R.L. 
Se prezinta proiectul de hotarare. 
Comisia administrativa a acordat aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi pentru. 
Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobare 

P.U.Z beneficiari Ferenczi Rozalia,Salanki Tiberiu 
Se prezinta proiectul de hotarare. 
Comisia administrativa a acordat aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi pentru. 
Punctul 11 a fost retras de pe ordinea de zi. 
Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi,proiect de hotarare privind aprobare 

P.U.Z beneficiari Megan Ovidiu Octavian,Megan Anca Elena,Schimdt 
Alexandru,Bizoi Andrei Octavian,Bizoi Cristian Gabriel. 

Se prezinta proiectul de hotarare. 
Comisia administrativa a acordat aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi pentru. 
Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobare 

P.U.Z beneficiari Palicoat S.R.L. 
Se prezinta proiectul de hotarare. 
Comisia administrativa a acordat aviz favorabil. 
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Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi pentru. 
Se trece la punctul 14 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea 

inlocuirii centralei telefonice din sediul Primariei Mosnita Noua  cu o centrala NEC 
PHILIPS, oferita de S.C. ROMTELECOM S.A. 

Se prezinta proiectul de hotarare. 
Comisia administrativa a acordat aviz favorabil. 
Comisia economica a acordat aviz favorabil. 
D-na Iftimie Elena doreste sa stie daca nu se putea incheia un contract cu o alta 

societate. 
D-nul primar sustine ca este o oferta avantajoasa, pe care nu o acorda o alta 

societate de telefonie. 
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi pentru. 
Se trece la punctul 15 de pe ordinea de zi,proiect de hotarare privind aprobare 

P.U.Z, beneficiar Burescu Viorica si asociatii. 
Se prezinta proiectul de hotarare. 
Comisia administrativa a acordat aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi pentru. 
Se trece la punctul 16 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobari 

P.U.Z, beneficiar Nicoli Sergiu Ciprian Nicolae. 
Se prezinta proiectul de hotarare. 
Comisia administrativa a acordat aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi pentru. 
Se trece la punctul 17 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobare 

P.U.Z, beneficiar Nicoli Aida Dana. 
Se prezinta proiectul de hotarare. 
Comisia administrativa a acordat aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi pentru. 
Se trece la punctul 18 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea 

diminuarii suprafetei parcelei de teren cu numar cadastral Apj 124 de la suprafata de 1,84 
ha la suprafata de 1,4678 ha si ulterior dezlipirea in doua parcele in suprafata de 1,4 
ha,respectiv 0,0678 ha. 

Se prezinta proiectul de hotarare de catre d-na ing.topograf Ciurus Mariana. 
Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi pentru. 
Se trece la punctul 19 de pe ordinea de zi, 
 

DIVERSE 
 
 Se prezinta cererea cu nr.2169/2011 formulata de d-na Marincas Corina, care 
solicita atribuirea unui loc de casa. 
 D-nul primar sustine ca datorita situatiei pe care o prezinta in cerere, chiar daca 
i s-ar atribui un teren este imposibil sa isi construiasca o casa. 
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D-nul Sferle Dorel sustine ca in localitatea Mosnita Veche sunt familii mai 

necajite decat familia Marincas. 
 D-nul Pop Valentin sustine ca si in cazul in care s-ar gasii o posibilitate pentru 
atribuirea unui teren, nu ar putea sa construiasca, datorita situatiei financiare. 
 Cererea se respinge cu 13 voturi impotriva. 

Se prezinta cererea cu nr.2457/2011 formulata de d-nul Tomutea Sorin care 
solicita concesionarea terenului invecinat cu proprietatea lui, in vederea extinderii 
constructiilor.  
 Se aproba cu 13 voturi pentru, existand si o hotarare de consiliu in acest sens. 
 Se prezinta stadiul constructiilor de locuinte in PUZ tineret atribuite, in localitatea 
Mosnita Noua, la data de 27.04.2011. 
 D-nul Buzulica Liviu aduce la cunostiinta consiliului local ca unele din fundatiile 
realizate, nu corespund din punct de vedere tehnic, iar in cazul in care vor continua 
construirea cladirilor, va solicita intocmirea unei exepertize. 
 D-na Sora Mihaela propune rezilierea contractelor doar la parcelele pentru care nu  
s-a solicitat nici macar certificatul de urbanism. 
 D-nul primar aduce la cunsotiinta consiliului local ca proiectele pentru realizarea 
retelei de apa si  canalizare, au corespuns din punct de vedere tehnic si au fost depuse la 
minister, ramane doar sa asteptam acordarea finantarii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 PRESEDINTE DE SEDINTA,                                          Intocmit, 
         KUTASI SIMONA LOREDANA                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


