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PROCES VERBAL 

 
Încheiat azi  30.11.2011 în şedinţa ordinară a Consiliului Local Moşniţa Nouă. 

 Din totalul de 13 consilieri locali sunt prezenţi 11 consilieri, absenţi fiind d-nii Szollosi Iosif şi 
Greschner Robert. 
 Preşedinte de şedinţă urmează d-nul Lazăr Toma Dan. 
 Se aproba cu 10 voturi pentru. 
 Se supune  la vot procesul verbal al sedinţei extraordinare din 14.11.2011 şi al şedinţei ordinare 
din 26.10.2011. 

Se aprobă cu 10 voturi pentru. 
 Se supune la vot urmatoarea : 

 
ORDINE      DE      ZI 

 
1.Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii pe luna octombrie 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. 

2.Proiect de hotarare privind aprobarea recompensării persoanelor care au împlinit vârsta de 80 de 
ani sau 50 de ani de la încheierea căsătoriei. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării suprafeţei de 39,25 mp, cuprinsă în C.f. 
nr.125 Moşniţa Nouă,nr.cadastral 679/1,Sad1,identificat în releveu ca farmacie veterinară, S.C. Dr.Bobic 
Narcis Sabin S.R.L.,C.U.I. 28124777,în vederea desfăşurării activităţii medical veterinare. 

4. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pe anul 2012. 
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. beneficiari Cicioc Vasile Daniel, Cicioc Maria, 

Lazau Gavril, Lazau Ecaterina. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. beneficiari Niorba Vladimir, Rusneac Gheorghe, 

Rusneac Valentina. 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z beneficiari S.C. Tacoruis S.R.L.  
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z beneficiar Rotarescu Agneta Ecaterina. 

          9. Proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z beneficiar Morar Florian. 
          10. Proiect de hotărâre privind aprobare P.U.Z beneficiari Bolos Daian, Rosca Neculai. 
          11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Servicii 
Auto şi Dotări Aferente, beneficiari S.C. Imobiliaria S.R.L. 
         12.Diverse. 
 Se propune suplimentarea ordinii de zi cu 4 puncte şi anume: 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de cadouri cu ocazia ,, Sărbătorii Crăciunului,, 
preşcolarilor şi şcolarilor înscrişi la Şcolile cu clasele I-VIIi din comuna Moşniţa Nouă. 
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentului, a delimitării şi înscrierea în cartea 
funciară a imobilelor cu număr cadastral DS 710 cu suprafaţa de 1722 mp , DS 711/1 cu suprafaţa de 
2782 mp, DS 711/2 cu suprafaţa de 2728 mp, DS 712 cu suprafaţa de 40967 mp, DS 713 cu suprafaţa de 
2936 mp , DS 714 cu suprafaţa de 3220 mp , DS 715 cu suprafaţa de 3399 mp, DS 716 cu suprafaţa de 
2962 mp, DS 717 cu suprafaţa de 33872  mp. 
 3.Proiect de hotărâre privind constatarea pierderii valabilităţii contractului de închiriere cu 
nr.47/2000, încheiat în vederea concesionării terenului cu nr.top 827/2/2-831/2/2,853/2/2-
854/2/2,861/2/2/11 beneficiar Bărăcel Mariana şi rezilierea contractului de închiriere cu nr. 
23/31.01.2000 încheiat în vederea concesionării terenului cu nr. topografic 827/2/2-831/2/2,853/2/2-
854/2/2,861/2/2/9, beneficiar Bratu Gheorghe, pentru nerespectarea termenului de execuţie a construcţiei. 



 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării H.C.L. cu nr.79/2011 privind stabilirea 
taxelor locale pentru cosirea vegetaţiei în sensul stabilirii unei taxe pentru aratul şi discuitul terenului. 
 D-nul primar retrage proiectele de hotărâre de la punctul 5 şi 10 de pe ordinea de zi. 
 Ordinea de zi împreună cu punctele suplimentare se aprobă cu 10 voturi pentru. 
 La şedinţă participă d-na Silasi Livia,reprezentanta legală a asociaţiei Casa Rafa care solicită 
prelungirea contractului de comodat. 
 D-nul primar arată că şi-au îndeplinit obligaţiile contractuale,prin urmare se poate prelungii 
contractul cu 1 an. 
 D-na Silasi solicită prelungirea contractului cu o perioadă mai mare de 1 an. 
 D-nul primar susţine că va solicita părerea serviciului de contencios administrativ din cadrul 
Instituţiei Prefectului jud. Timiş, cu privire la perioada maximă pentru care se poate prelungii contractul, 
după care se lua o hotărâre. 

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea decontarii pe luna 
octombrie 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 prezintă proiectul de hotărâre. 
 Comisia economică a acordat aviz favorabil. 
 Se supune la vot şi se aprobă cu 10 voturi pentru şi 1 abţinere a d-nului Pop Sabin. 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea recompensării 
persoanelor care au împlinit vârsta de 80 de ani sau 50 de ani de la încheierea căsătoriei. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
 Comisia economică a acordat aviz favorabil. 
 Se supune la vot şi se aprobă cu 11 voturi pentru. 

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării 
suprafeţei de 39,25 mp, cuprinsă în C.f. nr.125 Moşniţa Nouă,nr.cadastral 679/1,Sad1,identificat în 
releveu ca farmacie veterinară, S.C. Dr.Bobic Narcis Sabin S.R.L.,C.U.I. 28124777,în vederea 
desfăşurării activităţii medical veterinare. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
 Comisia economică a acordat aviz favorabil. 
 Se supune la vot şi se aprobă cu 11 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale pe anul 2012. 
 Comisia economică propune acordarea bonificaţiei de 10% pentru persoanele fizice care achită 
integral impozitul până la data de 31.03 şi a bonificaţiei de 5 % pentru persoanele juridice, în aceleaşi 
condiţii. 
 D-nul primar susţine că este de acord cu această propunere dacă va determina restanţierii să achite 
impozitele, pentru obţinerea bonificaţiei. 
 Se supune la vot şi se aprobă cu 11 voturi pentru , cu amendamentul propus. 

Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z. beneficiari 
Niorba Vladimir, Rusneac Gheorghe, Rusneac Valentina. 
 Se prezintă proiectul de hotărâre de hotărâre de către d-nul arhitect. 
 Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil. 
 Se supune la vot şi se aprobă cu 11 voturi pentru. 

Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z beneficiari 
S.C. Tacoruis S.R.L.  

Se prezintă proiectul de hotărâre de hotărâre de către d-nul arhitect. 
 Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil. 
 Se supune la vot şi se aprobă cu 11 voturi pentru. 

Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z beneficiar 
Rotarescu Agneta Ecaterina. 

Se prezintă proiectul de hotărâre de hotărâre de către d-nul arhitect. 
Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil. 

 Se supune la vot şi se aprobă cu 11 voturi pentru. 



 Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea P.U.Z beneficiar 
Morar Florian. 

Se prezintă proiectul de hotărâre de hotărâre de către d-nul arhitect. 
 Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil. 
 Se supune la vot şi se aprobă cu 11 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal –Dezvoltare Zona Servicii Auto şi Dotări Aferente, beneficiari S.C. Imobiliaria S.R.L. 

Se prezintă proiectul de hotărâre de hotărâre de către d-nul arhitect. 
 Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil. 
 Se supune la vot şi se aprobă cu 11 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de 
cadouri cu ocazia ,, Sărbătorii Crăciunului,, preşcolarilor şi şcolarilor înscrişi la Şcolile cu clasele I-VIII 
din comuna Moşniţa Nouă. 

Se prezintă proiectul de hotărâre de hotărâre. 
D-ra Kutasi Simona doreşte să ştie sub ce formă se vor acorda cadourile. 
D-nul primar susţine că se vor acorda pachete în valorarea indicată. 

 Se supune la vot şi se aprobă cu 11 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentului, 
a delimitării şi înscrierea în cartea funciară a imobilelor cu număr cadastral DS 710 cu suprafaţa de 1722 
mp , DS 711/1 cu suprafaţa de 2782 mp, DS 711/2 cu suprafaţa de 2728 mp, DS 712 cu suprafaţa de 
40967 mp, DS 713 cu suprafaţa de 2936 mp , DS 714 cu suprafaţa de 3220 mp , DS 715 cu suprafaţa de 
3399 mp, DS 716 cu suprafaţa de 2962 mp, DS 717 cu suprafaţa de 33872  mp. 

Se prezintă proiectul de hotărâre de hotărâre de către d-nul arhitect. 
 Se supune la vot şi se aprobă cu 11 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 14 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind constatarea pierderii 
valabilităţii contractului de închiriere cu nr.47/2000, încheiat în vederea concesionării terenului cu nr.top 
827/2/2-831/2/2,853/2/2-854/2/2,861/2/2/11 beneficiar Bărăcel Mariana şi rezilierea contractului de 
închiriere cu nr. 23/31.01.2000 încheiat în vederea concesionării terenului cu nr. topografic 827/2/2-
831/2/2,853/2/2-854/2/2,861/2/2/9, beneficiar Bratu Gheorghe, pentru nerespectarea termenului de 
execuţie a construcţiei. 

Se prezintă proiectul de hotărâre de hotărâre de către d-nul arhitect. 
 Se supune la vot şi se aprobă cu 11 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 15 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea completării 
H.C.L. cu nr.79/2011 privind stabilirea taxelor locale pentru cosirea vegetaţiei în sensul stabilirii unei 
taxe pentru aratul şi discuitul terenului. 

Se prezintă proiectul de hotărâre de hotărâre. 
 Se supune la vot şi se aprobă cu 11 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 16 de pe ordinea de zi, 
 

DIVERSE 
  
 Se prezintă cererea d-nei Creţu Ana Maria care solicită concesionarea terenului aferent casei, 
pentru extinderea anexelor gospodăreşti. 
 Având în vedere că există o hotărâre de consiliu în acest sens, se aprobă cu 11 voturi pentru. 
 Se prezintă cererea Asociaţiei Culturale S.F. Gheorghe din localitatea Urseni, care prezintă 
consiliului local stema localităţii, pe care doresc să o utilizeze exclusiv în domeniul cultural şi la nivel de 
reprezentare simbolică a localităţii, după cum urmează: pe prima pagină a publicaţiei ,,Medveşanul,,pe 
afişe,ilustrate,în cadrul evenimentelor culturale. 
 La ora 17.30 soseşte la şedinţă d-nul Szollosi Iosif. 
 Se supune la vot propunerea Asociaţiei Culturale S.F. Gheorghe 
 şi se aprobă cu 11 voturi pentru şi o abţinere a d-nei Tămaş Mariana. 
 
                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                ÎNTOCMIT, 
                         LAZĂR TOMA DAN 


