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Încheiat azi  27.07.2011 în sedinta ordinara a Consiliului Local Moşniţa Nouă. 
 Din totalul de 13 consilieri locali sunt prezenţi 12 consilieri, absent d-nul 
Gruita Dinel, fiind în concediu de odihna. 
 Preşedinte de sedinta urmează d-na Tămaş Mariana. 
 Se aproba cu 11 voturi pentru. 
 Se supune la vot procesul verbal ale sedintei anterioare şi se aproba cu 12 
voturi pentru.  
 Se supune la vot următoarea : 

 
ORDINE      DE      ZI 

 
 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului comunei Moşniţa Nouă în Adunarea Generală a Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş . 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării pe luna iunie 2011 a 
cheltuielilor de transport la şi de la locul de munca a personalului didactic care nu 
îşi are domiciliul în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea. 

3. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 2.000 lei, Asociaţiei 
Culturale S.F. Gheorghe din localitatea Urseni, pentru achiziţionarea de obiecte în 
vederea amenajării unui punct muzeal cu caracter etnografic în localitatea Urseni. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic nr.12/2011 
întocmit de S.C. Eurodraft S.R.L. pentru ,, Continuarea lucrărilor de reabilitare şi 
modernizare clădire Cămin Cultural din localitatea Urseni”. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic nr.12/2011 
întocmit de S.C. Eurodraft S.R.L. pentru ,, Continuarea lucrărilor de reabilitare şi 
modernizare clădire Cămin Cultural din localitatea Albina”. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobare P.U.Z, beneficiar S.C. Tacoruis 
S.R.L. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobare P.U.Z, beneficiari Surugiu Iordache 
şi Surugiu Cornelia. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobare P.U.Z, beneficiar Dumitraşcu 
Cosmina. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobare P.U.Z, beneficiari Mesenschi Iulian 
şi Mesenschi Emilia Claudia. 

10. Diverse. 



Se aproba cu 12 voturi pentru. 
 D-nul primar propune consiliului local transmiterea şedinţelor pe Internet, 
pentru a asigura o transparenta totala, în vederea încercării sistemului sedinta aceasta 
va putea fi doar vizionata, urmând ca la următoarea sedinta, cu acordul consilierilor, 
sa fie transmisa pe Internet. 
 Consilierii locali sunt de acord cu propunerea d-nului primar. 

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind 
acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Moşniţa Nouă în 
Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş . 
 D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre. 
 Comisiile de specialitate au acordat avize favorabile. 
 D-nul Pop Valentin doreşte sa ştie daca se vor majora tarifele pentru colectarea 
deşeurilor. 
 D-nul primar susţine ca vor rămâne aceleaşi tarife. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aproba cu 12 voturi pentru. 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind 
aprobarea decontării pe luna iunie 2011 a cheltuielilor de transport la şi de la locul 
de munca a personalului didactic care nu îşi are domiciliul în localitatea în care îşi 
desfăşoară activitatea. 
 Comisia economica a acordat aviz favorabil. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aproba cu 12 voturi pentru. 

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind 
alocarea sumei de 2.000 lei, Asociaţiei Culturale S.F. Gheorghe din localitatea 
Urseni, pentru achiziţionarea de obiecte în vederea amenajării unui punct muzeal 
cu caracter etnografic în localitatea Urseni. 

D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre. 
Comisia economica a acordat aviz favorabil. 

 Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aproba cu 11 voturi pentru şi 1 
abţinere a d-nei Tămaş Mariana. 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind 
aprobarea proiectului tehnic nr.12/2011 întocmit de S.C. Eurodraft S.R.L. pentru ,, 
Continuarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare clădire Cămin Cultural din 
localitatea Urseni”. 

Comisiile de specialitate au acordat avize favorabile. 
 D-nul arhitect Buzulică Liviu prezintă proiectul tehnic şi necesitatea 
continuării lucrărilor. 
 D-nul Pop Valentin doreşte sa ştie care este valoarea investiţiei fata de devizul 
iniţial. 
 D-nul Buzulică Liviu susţine ca au fost recalculate costurile şi sunt mai mici 
decât cele iniţiale. 
 D-nul primar susţine ca devizele au fost trimise înapoi de trei ori la executant şi 
sunt mult mai mici decât cele iniţiale. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aproba cu 12 voturi pentru. 



Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind 
aprobarea proiectului tehnic nr.12/2011 întocmit de S.C. Eurodraft S.R.L. pentru ,, 
Continuarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare clădire Cămin Cultural din 
localitatea Albina”. 

Se prezintă proiectul de hotărâre şi documentaţia, de către d-nul arhitect 
Buzulică Liviu. 

Comisiile de specialitate au acordat avize favorabile. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aproba cu 12 voturi pentru. 
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind 

aprobare P.U.Z, beneficiar S.C. Tacoruis S.R.L. 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aproba cu 12 voturi pentru. 
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind 

aprobare P.U.Z, beneficiari Surugiu Iordache şi Surugiu Cornelia. 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aproba cu 12 voturi pentru. 
Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind 

aprobare P.U.Z, beneficiar Dumitraşcu Cosmina. 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aproba cu 12 voturi pentru. 
Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind 

aprobare P.U.Z, beneficiari Mesenschi Iulian şi Mesenschi Emilia Claudia. 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aproba cu 12 voturi pentru. 

 Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi, 
 

DIVERSE 
 
 Se prezintă adresa formulata de către S.C. RDS S.R.L., prin care aduce la 
cunostiinta intenţia de a realiza o reţea de fibra optica pe raza comunei noastre. 
 Se prezintă cererea d-nului Pogan Remus, care solicita un ajutor bănesc sau 
material, deoarece i-a ars locuinţa. 
 D-nul primar propune sa i se cumpere  materiale de construcţie, în valoare de 
aproximativ 10.000 lei. 
 D-na Iftimie Elena propune acordarea sumei de 15.000 lei, ca şi familiei 
Bucataru. 
 D-nul primar susţine ca locuinţa d-nului Pogan era provizorie, reprezentând o 
anexa la casa pe care urmează sa o construiască, în schimb d-nului Bucataru i-a ars 
toata casa, suma de 10.000 lei fiind suficienta pentru reconstruirea locuinţei 
provizorii. 



 Consiliul local aproba cererea d-nului Pogan, urmând sa se adopte o hotărâre în 
acest sens. 
 Se prezintă cererea d-nei Neag Maria, care solicita ajutor de înmormântare. 
 Consilierii locali solicita un raport de la serviciul social cu privire la situaţia 
acestei familii. 
 D-nul primar face cunoscut consiliului, ca un orăşel din Lituania doreşte sa se 
infrateasca cu comuna noastră, totodată aduce la cunoştiinta consiliului local ca 
proiectul  privind extinderea drumului judeţean şi executarea liniilor de tramvai a fost 
evidenţiat ca cel mai bun proiect la nivel de tara devenind proiect pilot. 
 
                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢA,                                ÎNTOCMIT, 
                        TĂMAŞ MARIANA 


