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PROCES VERBAL 

 
Încheiat azi  31.08.2011 în şedinţa ordinară a Consiliului Local Moşniţa Nouă. 

 Din totalul de 13 consilieri locali sunt prezenti 13 consilieri. 
 La şedinţă participă d-nul Gornic Florin. 
 Preşedinte de şedinţă urmeaz d-na Kutasi Simona. 
 Se aproba cu 12 voturi pentru. 
 Se supune  la vot procesul verbal al sedinţei ordinare din 27.07.2011. 
 Se aprobă cu 12 voturi pentru şi o abţinere a d-nului Gruiţă Dinel deoarece a lipsit 
de la sedinţa. 
 Se supune la vot urmatoarea : 

 
ORDINE      DE      ZI 

 
1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei 

Moşniţa Nouă,pe anul 2011. 
2.Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar de până la 10.000 

lei ,d-nului Pogan Radu Marcel,în vederea cumpărării de materiale de construcţie. 
3.Proiect de hotarare privind instituirea taxei locale speciale pentru închirierea 

terenurilor de fotbal de pe raza comunei Moşniţa Nouă. 
4.Proiect de hotarare privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 1.837 

lei d-nei Neag Maria,în vederea decontării cheltuielilor de înmorântare ale defunctei 
Neag Ioana. 

5.Proiect de hotarare privind aprobarea construirii unei scene cu copertină în 
curtea Şcolii cu clasele I-IV din localitatea Urseni. 

6. Proiect de hotarare privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă 
a parcelelor de teren cuprinse în C.F. 21155 situate în localitatea Albina şi a caietului 
de sarcini. 

7.Proiect de hotarare privind completarea anexei la H.C.L. cu nr.61/2008 
privind aprobarea Planului de Măsuri pentru asigurarea participării instituţiilor 
publice şi a cetăţenilor la realizarea acţiunilor de înfăptuire şi păstrarea a ordinii şi 
curăţeniei. 

8.Proiect de hotarare privind completarea H.C.L. cu nr.66/2010 prin care s-a 
aprobat concesionarea prin licitaţie publică deschisă a parcelelor de teren ,c onform 
P.U. Z parcela Ps171/1 Moşniţa Nouă. 

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor locale pentru cosirea vegtaţiei. 
10.Proiect de hotărâre privind acordarea post-mortem a titlului de ,, Cetăţean 

de onoare” al comunei Moşniţa Nouă  celei ce care a fost Burescu Aurelia-secretar al 
comunei Moşniţa Nouă. 

11.Diverse. 
 Se propune suplimentarea ordinii de zi cu 4  puncte şi anume: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii terenului înscris în C.F. 
412968 Moşniţa Nouă,nr.cadastral 412968,conform P.U.Z.Extravilan Moşniţa 
Nouă localitatea Albina. 



         2.    Proiect de hotărâre privind aprobarea  recompensării cuplurilor care au 
împlinit 50 de ani de la încheierea căsătoriei şi a  persoanelor care au împlinit 
vârsta de 80 de ani . 

3.Proiect de hotărâre privind aprobare P.U.Z beneficiar Petrescu Ioan. 
     4.Proiect de hotărâre privind aprobare P.U.Z beneficiari Casap Vasile,Casap 
Ileana, Moldovan Valentin, Banda Florica,Rampu Marius,S.C. Cuza Business S.R.L. 

 Se aprobă cu 12 voturi pentru şi 1 abţinere a d-nului Pop Sabin. 
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 

rectificării bugetului local al comunei Moşniţa Nouă,pe anul 2011. 
 D-nul contabil Togerescu Dumitru prezintă proiectul de hotărâre.,susţinând că 
bugetul se poate rectifica  pe baza unei previziuni bugetare. 
 D-nul Pop Valentin doreşte să ştie cum se poate rectifica bugetul după previziuni 
dacă noi nu am încasat aceste sume. 
 D-nul Togerescu susţine că bugetul se poate rectifica  pe baza unei previziuni 
bugetare, a veniturilor care se preconizează că vor fi încasate. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 9 voturi pentru şi 4 abţineri 
a următorilor consilieri locali: Pop Valentin, Kutasi Simona, Sferle Dorel şi Iftimie 
Elena. 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind acordarea 
unui sprijin financiar de până la 10.000 lei ,d-nului Pogan Radu Marcel,în vederea 
cumpărării de materiale de construcţie. 

 Se prezintă proiectul de hotărâre. 
 Comisia economică a acordat aviz favorabil. 
 Se supune la vot şi se aprobă cu 13 voturi  pentru. 

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind instituirea 
taxei locale speciale pentru închirierea terenurilor de fotbal de pe raza comunei 
Moşniţa Nouă. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
 Comisia economică a acordat aviz favorabil. 
 Se supune la vot şi se aprobă cu 13 voturi pentru. 

Se trece punctul 4 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind acordarea 
unui sprijin financiar în sumă de 1.837 lei d-nei Neag Maria,în vederea decontării 
cheltuielilor de înmorântare ale defunctei Neag Ioana. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
 Comisia economică a acordat aviz favorabil. 
 D-nul Pop Sabin propune ca în asemenea situaţii să se trimită cererea la 
asistenţă socială înainte de prezentarea în consiliu deoarece în 93 de ani tot a 
realizat defuncta un venit pentru a fi înmotmântată fără ajutorul primăriei. 
 D-nul primar susţine că nu este un efort prea mare din partea primăriei 
deoarece de la începutul mandatului au fost doar doua persoan care au beneficiat de 
un asemenea ajutor. 
 Se supune la vot şi se  aprobă cu 13 voturi pentru. 

Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea 
construirii unei scene cu copertină în curtea Şcolii cu clasele I-IV din localitatea 
Urseni. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
 D-nul Pop Sabin susţine că nu avem drumuri  şi canalizare iar noi construim 
scene,ne mai lipseşte o telegondolă. 
 Comisia economică a acordat aviz favorabil. 



 Se supune la vot şi se  aprobă cu 12 voturi pentru şi 1 abţinere a d-nului Pop 
Sabin. 

Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind aprobarea 
vânzării prin licitaţie publică deschisă a parcelelor de teren cuprinse în C.F. 21155 
situate în localitatea Albina şi a caietului de sarcini. 

 D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre. 
 Comisia economică a acordat aviz favorabil. 
 Se supune la vot şi se  aprobă cu 13 voturi pentru. 

Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind 
completarea anexei la H.C.L. cu nr.61/2008 privind aprobarea Planului de Măsuri 
pentru asigurarea participării instituţiilor publice şi a cetăţenilor la realizarea 
acţiunilor de înfăptuire şi păstrarea a ordinii şi curăţeniei. 

 D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre. 
 Comisia economică a acordat aviz favorabil. 
 Se supune la vot şi se  aprobă cu 13 voturi pentru. 

Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind 
completarea H.C.L. cu nr.66/2010 prin care s-a aprobat concesionarea prin licitaţie 
publică deschisă a parcelelor de teren ,c onform P.U. Z parcela Ps171/1 Moşniţa 
Nouă. 

 D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre. 
 Comisia economică a acordat aviz favorabil. 
 Se supune la vot şi se  aprobă cu 13 voturi pentru. 

Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind stabilirea 
taxelor locale pentru cosirea vegtaţiei. 

 D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre. 
 Comisia economică a acordat aviz favorabil. 
 Se supune la vot şi se  aprobă cu 12 voturi pentru şi o abţinere a d-nei Iftimie 
Elena. 

Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi,proiect de hotărâre privind acordarea 
post-mortem a titlului de ,, Cetăţean de onoare” al comunei Moşniţa Nouă  celei ce 
care a fost Burescu Aurelia-secretar al comunei Moşniţa Nouă. 

 Se citeşte nota de prezentare. 
 Comisia economică a acordat aviz favorabil. 
 Se împart buletinele de vot, după care se exprimă votul în secret. 

          În urma numărării voturilor proiectul de hotărâre s-a aprobat cu 7 voturi 
pentru, 1 abţinere, 5 buletine de vot fiind nule. 

Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 
dezlipirii terenului înscris in C.F. 412968 Moşniţa Nouă,nr.cadastral 412968,conform 
P.U.Z.Extravilan Moşniţa Nouă localitatea Albina. 

 D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre. 
 Se supune la vot şi se  aprobă cu 12 voturi pentru şi o abţinere a d-nei Iftimie 
Elena. 
 Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind 
aprobarea recompensării cuplurilor care au împlinit 50 de ani de la încheierea 
căsătoriei şi a  persoanelor care au împlinit vârsta de 80 de ani . 
 D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre. 
 Se supune la vot şi se  aprobă cu 12 voturi pentru şi o abţinere a d-nei Iftimie 
Elena. 



Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 
P.U.Z beneficiar Petrescu Ioan. 

 D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre. 
 Comisia administrativă a acordat aviz favorabil. 
 Se supune la vot şi se  aprobă cu 11 voturi pentru şi 2 abţineri a d-nei Iftimie 
Elena şi d-nul Pop Sabin. 

 Se trece la punctul 14 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 
P.U.Z beneficiari Casap Vasile, Casap Ileana,  Moldovan Valentin,  Banda Florica, 
Rampu Marius, S.C. Cuza Business S.R.L. 

 D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre. 
 Comisia administrativă a acordat aviz favorabil. 
 Se supune la vot şi se  aprobă cu 11 voturi pentru şi 2 abţineri a d-nei Iftimie 
Elena şi a d-nului Pop Sabin. 
 Se trece la punctul 15 de pe ordinea de zi,  

DIVERSE 
 

 Se prezintă cererea d-nei Lupaşcu Viorica care solicită scutirea de la achitarea 
taxei de păşunat. 
 Se aprobă întocmirea unui proiect de hotărâre pentru şedinţa viitoare. 
 Se prezintă cererea d-nului Buibaş Ioan care solicită concesionarea unui teren în 
localitatea Urseni. 
 Se aprobă întocmirea unui proiect de hotărâre pentru şedinţa viitoare. 
 
 
 
 
 
 
 
                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                ÎNTOCMIT, 
                          KUTASI SIMONA 

 
 


