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Încheiat azi  21.12.2011 în şedinţa ordinară a Consiliului Local Moşniţa Nouă. 
 Din totalul de 13 consilieri locali sunt prezenţi 13 consilieri. 
 Preşedinte de şedinţă urmează d-nul Pop Sabin. 
 Se aproba cu 12 voturi pentru. 
 Se supune  la vot procesul verbal al sedinţei ordinare din 30.11.2011. 

Se aprobă cu 11 voturi pentru si 2 abţineri a d-nilor Szollosi Iosif şi Greschner 
Robert , deoarece au fost absenţi. 
 Se supune la vot urmatoarea : 

 
ORDINE      DE      ZI 

 
 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al 
aparatului propriu al primarului comunei Moşniţa Nouă, conform Anexei nr.1 şi nr.2, 
care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

2.Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii pe luna noiembrie 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 prelungirii cu 1 an a contractului de 
comodat încheiat în vederea atribuirii în folosinţă gratuită a clădirii administrative în 
suprafaţă de 94 mp şi a terenului în suprafaţă de 1.000 mp din suprafaţa totală de 
13322 mp cuprinse in C.F.  nr. 1989 nr cadastral 429-430/2 Mosnita Veche , 
Asociaţiei Casa Rafa, în vederea amenajarii unui centru de zi pentru copii care 
frecventeaza şcolile publice din comuna Moşniţa Nouă. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin finaciar 
minorului Mircea Eduard Andrei,în vederea efectuării unei intervenţii chirurgicale 
pentru vindecarea de tetrapareză spastică.. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării H.C.L. cu nr.144/2009 
privind instutirea unor taxe locale speciale. 

6. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 28.586 lei din bugetul local al 
comunei,în vederea achiziţionării de veselă pentru Căminele Culturale din localităţile 
Albina, Moşniţa Veche şi Urseni. 
 Se propune suplimetarea ordinii de zi cu 3 puncte şi anume: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei 
Moşniţa Nouă,pe anul 2011. 



2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea reţelei şcolare ce va funcţiona în 
comuna Moşniţa Nouă  în anul şcolar 2012-2013. 

3.   Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentului, a delimitării şi  
înscrierea  în cartea funciară  a imobilelor cu număr cadastral DS 718cu suprafaţa de 
3842 mp , DS 719 cu suprafaţa de 3195 mp  , DS 720 cu suprafaţa de 4060 mp, DS 
721 cu suprafaţa de 3838 mp, DS 722 cu suprafaţa de 4476 mp , DS 723 cu suprafaţa 
de 4119 mp , DS 724 cu suprafaţa de 3864 mp, DS 725 cu suprafaţa de 26681 mp, 
DS 726 cu suprafaţa de 1525  mp , DS 727 cu suprafaţa de 1681 mp , DS 728 cu 
suprafaţa de 1812 mp , DS 729 cu suprafaţa de 1565 mp, DS 730 cu suprafaţa de 
1572 mp, DS 732 cu suprafaţa de 28583  mp, DS 738 cu suprafaţa de 3325  mp. 

Se aprobă cu 12 voturi şi 1 vot împotrivă a d-nei Iftimie Elena, care nu este de 
acord cu introducerea pe ordinea zi a proiectului de hotărâre privind  aprobarea reţelei 
şcolare ce va funcţiona în comuna Moşniţa Nouă  în anul şcolar 2012-2013, deoarece 
nu i s-a pus la dispoziţie documentaţia cu numărul de elevi. 
 Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 
organigramei şi a statului de funcţii al aparatului propriu al primarului comunei 
Moşniţa Nouă, conform Anexei nr.1 şi nr.2, care fac parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 
 D-nul Pop Sabin susţine că nu se justifică înfiinţarea unui post de bibliotecar şi 
propune transferarea fondului de carte şcolilor de pe raza comunei şi delegarea 
atribuţiilor bibliotecarului unui cadru didactic. 
 D-nul primar susţine că prin înfiinţarea programului biblionet este obligatorie 
angajarea unui bibliotecar. 
 D-ra Kutasi Simona propune transformarea denumirii serviciului comunitar de 
utilităţi publice în serviciu de transport şcolar, având în vedere că mai sunt angajaţi 
doar cei doi şoferi care conduc microbuzele şcolare. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 13 voturi pentru , cu 
amnedamentul propus mai sus. 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea 
decontarii pe luna noiembrie 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. 
 Comisia economică a acordat aviz favorabil. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 13 voturi pentru. 

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea 
atribuirii în folosinţă gratuită, pe o perioadă de cinci ani,a clădirii administrative în 
suprafaţă de 94 mp şi a terenului în suprafaţă de 1.641 mp din suprafaţa totală de 
13322 mp cuprinse in C.F.  nr. 1989 nr cadastral 429-430/2 Mosnita Veche , 
Asociaţiei Casa Rafa, în vederea funcţionării unui centru de zi pentru copii care 
frecventeaza şcolile publice din comuna Moşniţa Nouă. 
 Comisia economică a acordat aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 12 voturi pentru . 
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 

acordării unui sprijin finaciar minorului Mircea Eduard Andrei,în vederea efectuării 
unei intervenţii chirurgicale pentru vindecarea de tetrapareză spastică.. 



D-na Mircea Cornelia prezintă dosarul medical al fiului său, situaţia 
veniturilor, datorită costului ridicat  al intervenţiei chirurgicale precum şi al 
tratamentului de recuperare după intervenţie solicită acordarea unui sprijin care să 
acopere costul intervenţiei. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre, se aprobă cu 13 voturi pentru, cu 
majorarea sumei la 7.964 lei. 

Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 
completării H.C.L. cu nr.144/2009 privind instutirea unor taxe locale speciale. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Comisia economică a acordat aviz favorabil. 

 Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 13 voturi pentru. 
Se trece l a punctul 6 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind alocarea 

sumei de 28.586 lei din bugetul local al comunei,în vederea achiziţionării de veselă 
pentru Căminele Culturale din localităţile Albina, Moşniţa Veche şi Urseni. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Comisia economică a acordat aviz favorabil. 

 Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 13 voturi pentru. 
Se trece la punctul 7 de pe ordinea zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 

retificării bugetului local al comunei Moşniţa Nouă,pe anul 2011. 
D-nul contabil Togerescu Dumitru prezintă proiectul de hotărâre şi susţine că 

suma alocată prin O.G. nr.7/2006, pentru realizarea reţelei de canalizare va fi achitată 
unui furnizor, la care am avut restanţă pentru lucrarea menţionată mai sus. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 13 voturi pentru. 

Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind  aprobarea 
reţelei şcolare ce va funcţiona în comuna Moşniţa Nouă  în anul şcolar 2012-2013. 
 D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre. 
 D-na Iftimie Elena susţine că proiectul de hotărâre nu este argumentat deoarece   
s-a solicitat comisiei de învăţământ un aviz pentru acordarea personalităţii juridice a 
şcolii fără a se prezenta numărul de elevi şi numărul claselor pentru fiecare şcoală în 
parte. 
 D-nul primar susţine că Şcoala cu Clasele I-VIII are personalitate juridică, 
odată cu adoptarea prezentei horărări se aprobă reţeaua şcolară care va funcţiona în 
comună în anul 2012-2013, şi nu planul de învăţământ, iar proiectul de hotărâre a 
obţinut avizul în urma votului majorităţii membrilor comisiei de învăţământ. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 9 voturi pentru, 3 abţineri 
a următorilor consilieri locali: Kutasi Simona, Pop Valentin, Sferle Dorel şi 1 vot 
împotrivă a d-nei Iftimie Elena. 

Se trece la punctul  9 de pe ordinea de zi,proiect de hotărâre privind aprobarea 
amplasamentului, a delimitării şi  înscrierea  în cartea funciară  a imobilelor cu număr 
cadastral DS 718cu suprafaţa de 3842 mp , DS 719 cu suprafaţa de 3195 mp  , DS 
720 cu suprafaţa de 4060 mp, DS 721 cu suprafaţa de 3838 mp, DS 722 cu suprafaţa 
de 4476 mp , DS 723 cu suprafaţa de 4119 mp , DS 724 cu suprafaţa de 3864 mp, DS 
725 cu suprafaţa de 26681 mp, DS 726 cu suprafaţa de 1525  mp , DS 727 cu 
suprafaţa de 1681 mp , DS 728 cu suprafaţa de 1812 mp , DS 729 cu suprafaţa de 



1565 mp, DS 730 cu suprafaţa de 1572 mp, DS 732 cu suprafaţa de 28583  mp, DS 
738 cu suprafaţa de 3325  mp. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 13 voturi pentru. 
 
 
 
 

                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                ÎNTOCMIT, 
                             POP SABIN 


