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Incheiat azi  29.06.2011 in sedinta ordinara a Consiliului Local Mosnita Noua. 

 Din totalul de 13 consilieri locali sunt prezenti 12 consilieri, absent fiind  
d-nul Greschner Robert. 
 La sedinta participa d-nul Gornic Florin si Lazea Traian.  
 Presedinte de sedinta urmeaza d-na Sora Mihaela. 
 Se aproba cu 11 voturi pentru. 
 Se supune  la vot procesul verbal al sedintei ordinare din 25.05.2011 si ale 
sedintelor extraordinare din 27.05.2011, 20.06.2011, 23.06.2011. 
 Se aproba cu 12 voturi pentru ,procesul verbal al sedintei ordinare,respectiv 11 
voturi pentru si o abtinere a d-rei Kutasi Simona deoarece a lipsit de la sedintele 
extraordinare. 
 Se supune la vot urmatoarea : 

ORDINE      DE      ZI 
 

1.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Mosnita 
Noua,pe anul 2011. 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii pe luna mai 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. 

3.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de salubrizare al 
comunei Mosnita Noua. 

4.Proiect de hotarare privind aprobarea atribuirii de denumiri de strazi in Planul 
Urbanistic Zonal Serena (nr. cad. A184-185/1) localitatea Mosnita Noua, aprobat prin 
H.C.L. cu nr.132/26.09.2007. 

5. Proiect de hotarare privind achizitionarea unei masini de cosit cu motor in 
doi timpi,in vederea desfasurarii activitatii angajatilor din cadrul Serviciului Public 
Comunitar de Utilitati Publice al comunei Mosnita Noua. 

6.Diverse. 
 D-nul primar retrage proiectul de hotărâre de la punctul 3 de pe ordinea de zi, 
deoarece regulamentul mai trebuie discutat cu reprezentantii operatorului, in vederea 
stabilirii taxei si a modalitatii de incasare. Se aproba cu 12 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind rectificarea 
bugetului local al comunei Mosnita Noua pe anul 2011. 
 Se prezinta proiectul de hotarare de catre d-nul contabil Togerescu Dumitru. 
 Comisia economica a acordat aviz favorabil. 
 Se supune la vot si se aproba cu 12 voturi pentru. 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea 
decontarii pe luna mai 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. 
D-ra Kutasi Simona solicita prezentarea  tabelului cu cadrele didactice beneficiare.  

 Comisia economica a acordat aviz favorabil. 
 Se supune la vot si se aproba cu 11 voturi pentru și unul, Pop Sabin, împotrivă. 
 Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea 
atribuirii de denumiri de strazi in Planul Urbanistic Zonal Serena ( nr.cad.A184-185/1) 
localitatea Mosnita Noua,aprobat prin H.C.L. cu nr.132/26.09.2007. 

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

Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi,proiect de hotarare privind achizitionarea 
unei masini de cosit cu motor in doi timpi,in vederea desfasurarii activitatii angajatilor 
din cadrul Serviciului Public Comunitar de Utilitati Publice al comunei Mosnita 
Noua. 

Se prezinta proiectul de hotarare. 
 Comisia economica a acordat aviz favorabil. 
 Se supune la vot si se aproba cu 12 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, 

 
DIVERSE 

 
 Se prezinta adresa cu nr. 3045/2011, formulata de catre Scoala cu clasele I-VIII 
Mosnita Noua,privind lista cadrelor didatice care indeplinesc conditiile in vederea 
atribuirii in concesiune a unei parcele de teren pentru construirea de locuinta. 
 Se aproba cu 12 voturi pentru, atribuirea unei parcele conform propunerii 
consiliului de administratie al scolii, d-nei Martinescu Rodica. 
 Se prezinta cererea cu nr.3987/22.06.2011, formulata de catre S.C. Nelonis Com 
S.R.L., care solicita aprobarea amplasarii unei terase sezoniere in fata punctului de lucru 
din Mosnita Noua,nr.73 b. Se supune la vot si se aproba cu 11 voturi pentru și o abținere, 
Pop Sabin. 
 Se prezinta cererea cu nr. 4120/29.06.2011 formulata de catre Stancu Alexandru 
care solicita inchirierea unei suprafete de 2 mp teren pe domeniul public al comunei, in 
vederea vanzarii de legume –fructe. 
 Se supune la vot si se aproba cu 12 voturi pentru. 
 D-nul Pop Sabin solicita pentru viitoarea sedinta o informare privind situatia 
autorizatiilor de construire eliberate in vederea construirii de locuinte pe terenuri atribuite 
in baza Legii15/2003 si un raport de informare privind activitatea Serviciului Politiei 
Comunitare al comunei Mosnita Noua. 
 D-nul Gornic Florin, in calitate de membru al comitetului PNL din comuna 
Mosnita Noua, doreste sa ii adreseze d-nului primar cinci intrebari. 
 D-nul primar il informeaza despre posibilitatea de a lua cuvantul cu privire la 
punctele de pe ordinea de zi, in caz contrar ii solicita formularea in scris a intrebarilor, 
dupa care i se va comunica un raspuns. 
                  PRESEDINTE DE SEDINTA,                                INTOCMIT, 
                          SORA MIHAELA 


