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PROCES VERBAL 

 
Incheiat azi  30.03.2011 in sedinta ordinara a Consiliului Local Mosnita Noua. 

 Din totalul de 13 consilieri locali sunt prezenti 13 consilieri. 
 La sedinta participa si d-nul Gornic Florin. 
 Presedinte de sedinta urmeaza d-na Iftimie Elena. 
 Se aproba cu  11 voturi pentru. 
 Se supune la vot procesul verbal al sedintei ordinare din 23.02.2011 si al sedintei 
extraordinare din data de 14.03.2011 

Se aproba cu 13 voturi pentru. 
 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 recompensarii cuplurilor care au 
implinit 50 de ani de la incheierea casatoriei si a persoanelor care au implinit varsta de 
80 de ani. 

3 Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii pe luna 
septembrie,octombrie,noiembrie,decembrie 2010 si ianuarie,februarie 2011 a 
cheltuielilor de transport la si de la locul de munca a personalului diddactic care nu isi 
are domiciliul in localitatea in care isi desfasoara activitatea. 

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

5.Proiect de hotarare privind acceptarea donatiei oferite de S.C. Entec S.R.L.,in 
valoare de 3150 lei,constand in servicii realizare website,www.primariamosnita.ro. 

6.Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii H.C.L. cu nr.1/26.01.2011 
prin care s-a aprobat repozitionarea drumului de explotare DE267 si rectificarea 
suprafetei parcelelor cu nr. cadastral Ps266 si Ps 322 din localitatea Albina,inscrise in 
C.F. nr.2222. 

7.Diverse. 
 
  
 
 



 
Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu 8 puncte si anume: 

 
1. Proiect de hotarare privind  aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de 

interventie pentru obiectivul de investitie „Pietruire strazi in P.U.Z. Mosnita 
Noua Sud” . 

2.  Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de 
interventie pentru obiectivul de investitie „Modernizare strada in localitatea 
Rudicica” . 

    3.   Proiect de hotarare  privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de 
interventie pentru obiectivul de investitie „Modernizare strazi in localitatea Albina”. 

 4. Proiect de hotarare privind privind aprobarea documentatiei de avizare a 
lucrarilor    de interventie pentru obiectivul de investitie „Modernizare strazi in 
localitatea Mosnita Veche” . 

   5. Proiect de hotarare  privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de 
 interventie pentru obiectivul de investitie „Modernizare strazi in localitatea Mosnita 
Noua”. 
           6.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de 
interventie pentru obiectivul de investitie „Modernizare strazi in localitatea Urseni” . 

 7. Proiect de hotarare  aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de 
interventie  

pentru obiectivul de investitie „Modernizare drum comunal DC 98 Urseni-Timisoara” . 
8.Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru obiectivul 
de investitie „Modernizare drum comunal DC 97 Mosnita Veche-Timisoara si 
strada 1 Urseni” . 
Se sproba cu 13 voturi pentru. 
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. 

Comisia economica nu a acordat aviz favorabil. 
D-nul primar prezinta proiectul de hotarare, sustine ca solicitantii au construit o 

casa pe un teren atribuit in baza Legii 15/2003, in urma modificarii legii, au dreptul de a 
cumpara terenul, dupa intabularea casei. 

D-nul Pop Sabin doreste sa stie de ce nu se reduce pretul la terenurile scoase la 
vanzare prin licitatie publica, de ce se vinde un teren atribuit in folosinta gratuita, doar la 
acest pret, susţinând că majoritatea le-au vandut ilegal. 

D-nul Pop Valentin sustine ca terenurile concesionate s-au vandut la pret mai redus 
deoarece au platit si taxa de concesiune peste zece ani, prin aceasta hotarare s-ar pune 
doar in legalitate. 
 D-nul Pop Sabin sustine ca in cazul in care se vand terenurile la acest pret vor fi 
bani suficienti pentru asigurarea utilitatilor de catre primarie. 
 Se supune la vot proiectul de hotarare si se respinge cu 8 voturi pentru si 5 abtineri 
a urmatorilor consilieri locali: Iftimie Elena,Kutasi Simona,Pop Sabin, Pop Valentin si 
Sferle Dorel. 



 
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea 

recompensarii cuplurilor care au implinit 50 de ani de la incheierea casatoriei si a 
persoanelor care au implinit varsta de 80 de ani. 
 Se pezinta proiectul de hotarare. 
 Comisia economica a acordat aviz favorabil. 
 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi pentru. 

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea 
decontarii pe luna septembrie,octombrie,noiembrie,decembrie 2010 si 
ianuarie,februarie 2011 a cheltuielilor de transport la si de la locul de munca a 
personalului diddactic care nu isi are domiciliul in localitatea in care isi desfasoara 
activitatea. 
 Se prezinta proiectul de hotarare. 
 Comisia economica a acordat aviz favorabil. 

D-nul Pop Sabin doreste sa stie cate cadre didactice sunt localnice dupa toate 
facilitatile acordate. 
 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi pentru. 

Se trece la punctul 4 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 ai constructiilor,in baza contractelor de 
vanzare cumparare. 

Comisia economica nu a acordat aviz favorabil. 
 D-nul primar sustine ca d-na jurista s-a  consultat cu un consilier juridic din cadrul  
Serviciului de Contencios Administrativ al Institutiei Prefectului Timis si s-a confirmat 
ca din punct de vedere legal se pot incheia contracte de concesiune persoanelor care au 
cumparat un imobil construit pe un teren care a facut obiectul Legii 15/2003. 
 D-na Szabo Monika sustine ca in urma discutiilor cu cei de la prefectura este 
legala concesionarea acestor terenuri, doar atribuirea in baza Legii 15/2003 a terenului, 
noului proprietar al constructiilor nu este legala, prin concesionarea acestor terenuri 
obtinandu-se si venituri la bugetul local. 
 Se supune la vot proiectul de hotarare si se respinge cu 8 voturi pentru si 5 abtineri 
a urmatorilor consilieri locali: Pop Sabin, Pop Valentin, Sferle Dorel, Iftimie Elena si 
Kutasi Cornelia. 

Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi,proiect de hotarare privind acceptarea 
donatiei oferite de S.C. Entec S.R.L.,in valoare de 3150 lei,constand in servicii 
realizare website,www.primariamosnita.ro. 
 D-nul primar prezinta proiectul de hotarare, si sustine ca aceasta firma a intretinut 
timp de doi ani site-ul primariei iar acum il doneaza. 
 Comisia economica a acordat aviz favorabil. 
 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 11 voturi pentru si 2 abtineri: 
a d-nelor Kutasi Simona si Iftimie Elena. 

 
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea 

modificarii H.C.L. cu nr.1/26.01.2011 prin care s-a aprobat repozitionarea drumului 



de explotare DE267 si rectificarea suprafetei parcelelor cu nr. cadastral Ps266 si Ps 
322 din localitatea Albina,inscrise in C.F. nr.2222. 
 Se pezinta proiectul de hotarare. 
 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 
documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitie 
``Pietruire strazi in P.U.Z. Mosnita Noua Sud`` . 
 Se pezinta proiectul de hotarare. 
 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 aprobarea 
documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitie 
``Modernizare strada in localitatea Rudicica`` . 

Se pezinta proiectul de hotarare. 
 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 
aprobareadocumentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de 
investitie ``Modernizare strazi in localitatea Albina``. 

Se pezinta proiectul de hotarare. 
 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 privind 
aprobarea documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de 
investitie ``Modernizare strazi in localitatea Mosnita Veche`` . 

Se pezinta proiectul de hotarare. 
 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi pentru. 

Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi,proiect de hotarare  privind aprobarea  
documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitie 
``Modernizare strazi in localitatea Mosnita Noua`` . 

Se pezinta proiectul de hotarare. 
 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi,proiect de hotarare privind aprobarea 
documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitie 
``Modernizare strazi in localitatea Urseni`` . 

Se pezinta proiectul de hotarare. 
 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  aprobarea 
documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie pentru obiectivul de investitie 
``Modernizare drum comunal DC 98 Urseni-Timisoara`` . 

Se prezinta proiectul de hotarare. 
 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 
studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitie ``Modernizare drum comunal DC 
97 Mosnita Veche-Timisoara si strada 1 Urseni`` . 

Se pezinta proiectul de hotarare. 
 Se supune la vot proiectul de hotarare si se aproba cu 13 voturi pentru. 



 Se trece la punctul 15 de pe ordinea de zi, 
 
 

DIVERSE 
 
 
 Se prezinta cererea  cu nr.1763/2011 formulata de administratorul Farmaciei 
Betezda, care solicita inchirierea unui spatiu in localitatea Mosnita Veche, in vederea 
amenajarii unei farmacii. 
 D-nul primar solicita parerea consilierilor locali din Mosnita Veche, daca este 
necesara o farmacie sau nu. 
 D-na Sora Mihaela sustine ca ar fi necesara dar nu detinem nici un spatiu. 
 Se da cuvnatul d-nul Gornic Florin care sustine ca in luna septembrie 2010 d-na 
Iftimie Elena a promis ca va intocmi un proiect de hotarare  privind protejarea platanilor 
din gradina Caminului Cultural din localitatea Mosnita Veche, iar in 07.02.2011 a predat 
 d-nei consilier un material, dar nu s-a luat nici o masura. 
 Cu privire la proiectul de hotarare d-na Iftimie sustine ca exista o lege pentru 
protejarea acestora si nu mai este necesara si o hotarare de consiliu. 
 D-nul Gornic Florin propune amenajrea unui gard de protectie. 
 D-na Iftmie Elena doreste sa stie daca s-au alocat fonduri din buget pentru 
repararea gardului de la Caminul Cultural Mosnita Veche, iar referitor la materialul 
predat ii solicita d-nului Gornic sa depuna o cerere din care sa rezulte ce doreste, 
deoarece din materialul depus nu se intelege nimic. 
 D-nul Gornic Florin doreste sa stie daca ciobanii de pe raza comunei au solicitat 
acordul de mediu pentru desfasurarea activitatii. 
 
 
 PRESEDINTE DE SEDINTA,                                          Intocmit, 
                  IFTIMIE ELENA                                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


