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Încheiat azi  22.02.2012 în şedinţa ordinară a Consiliului Local Moşniţa Nouă. 
 Din totalul de 13 consilieri locali sunt prezenţi 11 consilieri absenţi fiind d-nul 
Pop Sabin şi d-na Iftimie Elena. 
 Preşedinte de şedinţă urmează d-nul Sferle Dorel. 
 Se aproba cu 10 voturi pentru. 
 Se supune  la vot procesul verbal al sedinţei ordinare din 25.01.2012. 

Se aprobă cu 11 voturi pentru. 
 Se supune la vot următoarea: 

 
ORDINEDEZI 

 
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei Moşniţa 
Nouă,pe anul 2012. 

2.Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii pe luna ianuarie 2012 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 modificarea denumirii unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de pe raza comunei Moşniţa Nouă. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea repoziţionării şi alipirii parcelelor de 
teren cu număr topografic 451/1/16,451/1/17,451/1/118 cu suprafaţa de 250 
mp,înscrise în C.F. nr.5151 a localităţii Moşniţa Nouă. 

5. Proiect de hotărâre privind  desemnarea ca reprezentant al Consiliului Local 
Moşniţa Nouă,în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apa-
Canal Timiş,al  d-nului viceprimar KADAR GHEORGHE. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare 
Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari 
Bolos Otniel Ioan, Bolos Daiana, Rosca Neculai . 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –Dezvoltare 
Zonă Funcţiuni Complementare,Dotări şi Servicii Publice-Cimitir, beneficiar S.C Via 
Sacra S.R.L. 
8. Diverse. 

Se propune suplimentarea ordinii de zi cu 1 punct şi anume: 
 Proiect de hotărâre privind constatarea dobândirii dreptului de proprietate 
asupra terenului aferent construcţiei, aşa cum a fost definit în H.G. nr.250/2007,odată 
cu achiziţionarea imobilului construcţie în temeiul Legii 112/1995, de către 
proprietarul construcţiilor. 
 D-nul primar retrage proiectul de hotărâre de la punctul 2, deoarece prin 
alocarea unei sume de la bugetul local instituţiei de învăţământ, aceasta va decide cum 
îi gospodăreşte, respectiv dacă decontează sau nu transportul cadrelor didactice. 



 Se aprobă cu 11 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 
bugetului local al comunei Moşniţa Nouă,pe anul 2012. 
 D-nul contabil Togerescu Dumnitru prezintă proiectul de hotărâre. 
 Comisia economică a acordat aviz favorabil. 
 Comisia economică propune  achiziţionarea unui buldoexcavator din subvenţia 
pentru agricultură. 
 D-nul primar susţine că sumele fiind provenite din subvenţia de la A.P.I.A nu se 
poate achiziţiona decât un utilaj agricol, dar este depus un proiect pentru finanţare în 
vederea dotării cu utilaje a S.V.S.U. Moşniţa Nouă. 
 D-na Şora Mihaela propune alocarea de bani pentru întocmirea planului 
urbanistic zonal al terenului destinat atribuirii în baza Legii 15/2003 tinerilor de pe 
raza comunei. 
 D-nul primar propune menţionarea în caietul de sarcini a întocmirii p.u.z-ului , a 
posibilităţii achitării costurilor la 1 an de la predarea lucrării,iar în funcţie de venituri 
se pot aloca bani în următoarele trei luni. 
 D-na Şora Mihaela propune alocarea sumei de 10.000 pentru rugile din comuna 
şi alocarea sumei de 5.000 lei pentru ruga catolică. 
 Se supune la vot această propunere şi se aprobă cu 10 voturi pentru şi 1 vot 
împotrivă a d-rei Kutasi Simona. 
 D-nul Pop Valentin propune alocarea de fonduri pentru extinderea reţelei de apă 
la Moşniţa Veche, măcar pentru o cişmea din centrul localităţii. 
 D-nul primar susţine că în data de 21.02.2012 a vorbit cu cei de la minister şi 
doar pentru judeţul Timiş lucrarea nu a fost scoasă la licitaţie, din cauza localităţii 
Voiteni care nu are dosarul complet,urmând ca după completarea acestuia să se 
organizeze licitaţia. 
 D-nul primar propune alocarea sumelor de la bunuri şi servicii , dezvoltare 
locală. 
 Comisia administrativă propune eliberarea adeverinţelor necesare schimbării 
cărţii de identitate, în mod gratuit dacă aceasta se schimbă datorită atribuirii denumirii 
de străzi. 
 Se supune la vot această propunere şi se respinge cu trei voturi pentru a 
următorilor consilieri locali: Arseni Emil, Sferle Dorel şi Pop Valentin şi 8 abţineri. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă 10 voturi pentru cu 
amendamentul propus de către d-na Şora Mihaela şi soluţia propusă de d-nul primar 
 ( pentru realizarea reţelei de apă) şi 1 abţinere a d-rei Kutasi Simona. 

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind modificarea 
denumirii unităţilor de învăţământ preuniversitar 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 11 voturi pentru. 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 
repoziţionării şi alipirii parcelelor de teren cu număr topografic 
451/1/16,451/1/17,451/1/118 cu suprafaţa de 250 mp,înscrise în C.F. nr.5151 a 
localităţii Moşniţa Nouă. 
 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 5 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind  

desemnarea ca reprezentant al Consiliului Local Moşniţa Nouă,în Adunarea Generală 
a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apa-Canal Timiş,al d-nului viceprimar 
KADAR GHEORGHE. 
 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 Kadar 
Gheorghe. 

Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni 
Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari Bolos Otniel Ioan, Bolos 
Daiana, Rosca Neculai . 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
 Comisia administrativă 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 
Planului Urbanistic Zonal –Dezvoltare Zonă Funcţiuni Complementare,Dotări şi 
Servicii Publice-Cimitir, beneficiar S.C Via Sacra S.R.L. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
 Comisia administrativă 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 constatarea 
dobândirii dreptului de proprietate asupra terenului aferent construcţiei, aşa cum a fost 
definit în H.G. nr.250/2007,odată cu achiziţionarea imobilului construcţie în temeiul 
Legii 112/1995, de către proprietarul construcţiilor. 

Se prezintă proiectul de hotărâre şi adresa cu nr. 2001/S3/09.02.2012 emisă de 
Instituţia Prefectului Judeţului Timiş. 
 Se supune la vot şi se aprobă cu 11 voturi pentru. 

Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi, 
 

DIVERSE 
 
 Se prezintă cererea d-nului Pop Petru Viorel, angajat al S.C. Moşniţeana S.R.L., 
care solicită un ajutor material constând într-o remorcă de lemne pentru încălzirea 
locuinţei pe care o va achita la încasarea salariului. 
 Se supune la vot şi se aprobă cu 11 voturi pentru. 
 Se prezintă cererea cu nr. 1194/2012 formulată de către S.C Bersim Energia 
S.R.L. care solicită concesionarea unui teren pentru amplasare punctului de record al 
centralei electrice fotovoltaice. 
 Se aprobă cu 11 voturi pentru, urmând să se întocmească un proiect de hotărâre 
pentru scoaterea la licitaţie a terenului.  
 

 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,    ÎNTOCMIT, 
SFERLE DOREL 


