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Încheiat azi  14.11.2011 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Moşniţa Nouă. 
 Din totalul de 13 consilieri locali sunt prezenţi 10 consilieri, absenti fiind: d-nul 
Pop Sabin, Szollosi Iosif si d-na Iftimie Elena . 
 Preşedinte de şedinţă urmează d-nul Arseni Emil. 
 Se aproba cu 9 voturi pentru..  
 Se supune la vot urmatoarea : 

 
ORDINE      DE      ZI 

 
 

1. Proiect de hotărăre privind aprobarea finanţării costurilor aferente funcţionării 
programului Bblionet în cadrul Primăriei Moşniţa Nouă,cu acces public gratuit la 
internet. 

2. Proiect de hotărâre privind asocierea Consiliului Local Moşniţa Nouă cu S.C. 
Imobiliare şi Construcţii S.R.L. în vederea realizării unor investiţii care să asigure 
condiţiile tehnice necesare funcţionării unui sistem de clorinare şi pompare ce va 
determina explotarea forajului din localitatea Albina cu apă potabilă. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării Comunei Moşniţa Nouă la Pactul 
Primarilor (Covenant of Mayors) şi participarea Comunei Moşniţa Nouă la Proiectul “O 
abordare inclusivă, de la egal la egal, pentru implicarea conurbaţiilor şi aglomerărilor 
urbane largi din UE, pentru participarea la Pactul Primarilor” („An inclusive peer-to-peer 
approach to involve EU CONURBations and wide urban areas in participating to the 
CovenANT of Mayors”) – acronim CONURBANT, cod proiect IEE/ 10/380/SI 2.5894 7, 
finanţat de Comisia Europeană  prin Programul Intelligent Energy Europe. 

 
 Se aprobă cu 10 voturi pentru. 

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, proiect de hotărăre privind aprobarea 
finanţării costurilor aferente funcţionării programului Bblionet în cadrul Primăriei 
Moşniţa Nouă,cu acces public gratuit la internet. 
 D-ra Zele Anca Mariana, prezintă proiectul de hotărâre. 
 Se supune la vot şi se aprobă cu 10 voturi pentru. 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind asocierea 
Consiliului Local Moşniţa Nouă cu S.C. Imobiliare şi Construcţii S.R.L. în vederea 
realizării unor investiţii care să asigure condiţiile tehnice necesare funcţionării unui 
sistem de clorinare şi pompare ce va determina explotarea forajului din localitatea 
Albina cu apă potabilă. 
  D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre. 



 D-ra Kutasi Simona propune completarea proiectului de hotărâre cu următoarea 
menţiune: după finalizarea lucrării staţia de pompare şi clorinare va trece în patrimoniul 
comunei Moşniţa Nouă. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 10 voturi pentru. 
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea aderării 
Comunei Moşniţa Nouă la Pactul Primarilor (Covenant of Mayors) şi participarea 
Comunei Moşniţa Nouă la Proiectul “O abordare inclusivă, de la egal la egal, pentru 
implicarea conurbaţiilor şi aglomerărilor urbane largi din UE, pentru participarea la Pactul 
Primarilor” („An inclusive peer-to-peer approach to involve EU CONURBations and 
wide urban areas in participating to the CovenANT of Mayors”) – acronim 
CONURBANT, cod proiect IEE/ 10/380/SI 2.5894 7, finanţat de Comisia Europeană  prin 
Programul Intelligent Energy Europe. 

D-nul administrator Pintea Mihai prezintă proiectul de hotărâre. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 10 voturi pentru. 
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