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Încheiat azi  28.09.2011 în şedinţa ordinară a Consiliului Local Moşniţa Nouă. 
 Din totalul de 13 consilieri locali sunt prezenţi 12 consilieri, absent fiind d-nul 
Sferle Dorel. 
 La şedinţă participă d-nul Faur Sorin. 
 Preşedinte de şedinţă urmează d-na Iftimie Elena. 
 Se aproba cu 11 voturi pentru. 
 Se supune  la vot procesul verbal al sedinţei ordinare din 31.08.2011,se aprobă 12 
voturi pentru şi o abţinere a d-nului Gruiţă Ioan Dinel,al şedinţei extraordinare din  
14 .09.2011,se aprobă cu 10 voturi pentru şi 3 abţineri a d-nilor Pop Sabin, Pop 
Valentin, a d-nei Iftimie Elena, al sedinţei de îndată din 22.09.2011,se aprobă cu 10 
voturi pentru şi 3 abţineri a următorilor consilieri: Pop Sabin,Szollosi Iosif şi Iftimie 
Elena.  
 Se supune la vot urmatoarea : 

 
ORDINE      DE      ZI 

 
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Moşniţa 

Nouă,pe anul 2011. 
2.Proiect de hotărâre privind organizarea referendumului local în vederea consultării cetăţenilor 

din comuna Moşniţa Nouă privind extinderea drumului judeţean şi introducerea tramvaiului în comuna 
Moşniţa Nouă, conform studiului de fezabilitate întocmit de S.C. Halcrow S.A. ,,Extindere linie cale 
tramvai Timişoara- comuna Moşniţa Nouă,Programul Operaţional Regional POR 2007-2013,axa 
1”,propus a fi amplasat în Timişoara-Moşniţa Nouă – Moşniţa Veche, jud.Timiş. 

3.Proiect de hotarare privind aprobarea scoaterii din circuitul agricol al terenului înscris în 
C.F. nr.405094 Moşniţa Nouă,nr.cadastral 405094,îm suprafaţă de de 8744 mp, pe care s-a 
edeificat ,, sala de sport cu nivel de prcatică sportivă competiţională,din localitatea Moşniţa Nouă. 

4.Proiect de hotarare privind aprobarea recompensării persoanelor care au împlinit vârsta de 
80 de ani. 

5.Diverse. 
  
 D-nul primar retrage proiectul de hotărâre de la punctul 2 al ordinii de zi,deoarece  
s-a constatat de către Uniunea Europeană că proiectul nu este oportun în forma care 
cuprinde şi executarea liniei de tramvai, prin urmare nu mai este nevoie de organizarea 
referendumului. 
 D-nul Arseni Emil susţine că cetăţenii ar trebui să decidă dacă este oportun sau nu 
proiectul. 
 D-nul primar susţine că în cazul în care uniunea nu alocă cei 50 milioane de euro 
pentru realizarea proiectului, chiar dacă cetăţenii consideră oportun proiectul acesta este 
imposibil de realizat, din cauza lipsei finanţării. 
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 Transportul se va realiza cu troleibuze, deoarece sunt costuri mai reduse decât al 
autobuzelor şi nu poluează. 

Se aprobă cu 12 voturi pentru. 
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 

bugetului local al comunei Moşniţa Nouă,pe anul 2011. 
D-nul Togerescu Dumitru prezintă proiectul de hotărâre. 
Comisia economică a acordat aviz favorabil. 
D-nul primar susţine că s-au redirecţionat sumele din capitolele cu excedent, la capitolul 

investiţii pentru căminele culturale. 
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 scoaterii din 

circuitul agricol al terenului înscris în C.F. nr.405094 Moşniţa Nouă,nr.cadastral 405094,în 
suprafaţă de de 8744 mp, pe care s-a edificat sala de sport cu nivel de practică sportivă 
competiţională,din localitatea Moşniţa Nouă. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Comisia economică şi comisia administrativă au acordat avize favorabile. 
Se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi pentru. 
Se trece la puctul 4 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea recompensării 

persoanelor care au împlinit vârsta de 80 de ani. 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Comisia economică şi comisia administrativă au acordat avize favorabile. 
Se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi pentru. 
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, 
 

DIVERSE 
 

 Se prezintă cererea Asociaţiei din Moşniţa pentru Iniţiative Comunitare care 
solicită alocarea de fonduri pentru continuarea proiectelor precum şi angajarea unui 
instructor de dans pentru continuarea dansului căluşarilor, pe care doar d-nul Momir îl 
mai ştie, dar din cauza vârstei înaintate nu îl va putea preda copiilor. 
 D-na Şora Mihaela susţine că avem un instructor angajat,care poate să îi înveţe pe 
copii dansul căluşarilor dacă d-nul Momir asistă doar la câteva ore, deci nu este 
oportună angajarea încă unui instructor. 
 Se va solicita asociaţiei o prezentare a lucrărilor efectuate până la această şi a 
lucrărilor care urmează să se realizeze, după care se va întocmi un proiect de hotărâre. 
 Se prezintă cererea Asociaţiei ,,Efata” care solicită preluarea de către primărie a 
cheltuielilor de regie. 
 D-nul primar susţine că le-a solicitat o situaţie cu numărul copiilor, numărul 
angajaţilor, pentru a se vedea la cât se ridică aceste cheltuieli. 
 D-nul Pop Sabin doreşte să ştie câţi datornici au fost la sfârşitul anului 2010. 
 D-nul primar arată că la sfârşitul anului 2010 figurau 1710 persoane cu debite la 
bugetul local al comunei. 
 Se dă cuvântul d-nului Sorin Faur care solicită devierea traficului de pe strada 
Coloniştilor din localitatea Urseni, datorită prafului şi a circulaţiei cu viteză mare. 
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 D-nul Arseni Emil propune asfaltarea drumului pentru a nu se mai produce praf. 
 D-nul Faur susţine că cetăţenii care lociesc pe acea stradă ar fi de acord să achite 
fundaţia limitatoarelor de viteză. 
 D-nul Pop Valentin solicită aplicarea plăcuţelor de denumiri şi a unei hărţi cu 
denumirea străzilor din fiecare localitate. 
 
 
 
 
 
                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                ÎNTOCMIT, 
                         IFTIMIE ELENA 
 


