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Încheiat azi  27.06.2012 în şedinţa ordinară a Consiliului Local Moşniţa 

Nouă. 
 Din totalul de 13 consilieri locali validaţi sunt prezenţi 13 consilieri locali.
 Preşedinte de şedinţă este d-nul Pop Valentin. 
 Se aproba cu 12 voturi pentru. 
 Se supune  la vot procesul verbal al sedinţei de constituirea. 

Se aprobă cu 13 voturi pentru. 
 Se supune la vot următoarea: 
 

ORDINE      DE      ZI 
 
 1. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului de consilier local al d-
nului Bucur Florin Octavian şi al  d-nei Bronţ Marcela Fabiola. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 
Funcţionare al Consiliului Local al comunei Moşniţa Nouă şi constituirea 
comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
 3. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor locali care vor face 
parte din comisia de selecţie oferte lucrări de construcţii şi reparaţii şi din comisia 
de recepţie lucrări de construcţii şi reparaţii. 
 4.Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de casare a obiectelor de 
iventar,a obiectelor de inventar de natura mjloacelor fixe şi a mijloacelor fixe. 
 5. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de analiză a dosarelor în 
vederea atribuirii în folosinţă gratuită a terenurilor pentru construirea unei 
locuinţe proprietate personală, în baza Legii 15/2003. 
 6.Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de licitaţie pentru 
concesionarea,vânzarea prin licitaţie publică sau negociere directă  a terenurilor 
aflate în proprietatea privată a comunei Moşniţa Nouă sau concesionarea de 
bunuri aflate în prorpietatea publică a comunei. 
 7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului 
Local Moşniţa Nouă în consilii de administraţie sau adunări generale. 
 8.Diverse. 
 Se supune la vot şi se aprobă cu 13 voturi pentru. 
 La şedinţă s-a prezentat d-na Bronţ Marcela Fabioala şi d-nul Bucur Florin 
Octavian. 
 Se trece punctul 1 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind validarea 
mandatului de consilier local al d-nului Bucur Florin Octavian şi al  d-nei Bronţ 
Marcela Fabiola. 
 Comisia de validare studiză adresa emisă de Partidul Naţional Liberal 
privind apartenenţa la partid a celor doi candidaţi, precum şi renunţările la 



mandatul de consilier formulate de către d-nul Luca Dorin  şi Balazs Adrian 
Sandu. 
 Comisia de validare propune validarea mandatului de consilier local al d-
nei Bronţ Marcela Fabiola şi al d-nului Bucur Florin Octavian. 
 Se supune la vot validarea mandatului d-nului Bucur Florin Octavian, se 
aprobă cu 13 voturi pentru. 
 Se supune la vot validarea mandatului d-nei Bronţ Marcela Fabiola, se 
aprobă cu 13 voturi pentru. 
 Cei doi consilieri locali depun în faţa consiliului local jurământul de 
credinţă. 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al Consiliului Local al comunei 
Moşniţa Nouă şi constituirea comisiilor de specialitate ale consiliului local. 
 Se stabileşte ca mandatul preşedintelui de şedinţă să fie de 1 lună, iar 
şedinţele ordinare să fie conduse în ordine alfabetică de fiecare consilier, la fel şi 
şedinţele extraordinare. 
 D-na Iftimie Elena propune introducerea în art. 29 al regulamentului, 
prezentarea unui raport întocmit de către comisia de anchetă privind analizele şi 
verificările efectuate. 
 Acest amendament nu poate fi introdus în regulament deoarece această 
prevedere a fost abrogată prin Legea 673/2002, comisia de analiză şi verificare 
este cea care prezintă raportul. 
 D-na Iftimie Elena propune întocmirea unui grafic al şedinţelor şi 
menţionarea preşedintelui de şedinţă. 
 D-nul primar susţine că există un asemenea grafic, urmează să se 
menţioneze în ordine alfabetică preşendinţii de şedinţă. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre, împreună cu amendamentul propus 
şi se aprobă cu 15 voturi pentru. 
 Se trece la proiectul de hotărâre privind constituirea comisiilor de 
specilitate ale consiliului local. 
 D-na Iftimie Elena propune constituirea a cinci comisii de specialitate cu 
câte trei consilieri locali, dintre care una să ofere servicii în vederea atragerii de 
investitori în comună, iar cealaltă de agrement. 
 D-nul primar susţine că în anul 2004 s-au constiuit cinci comisii de 
specialitate şi activitatea nu a funcţionat bine, fiind nevoiţi să revină la trei 
comisii. 
 D-na Iftimie Elena  propune introducerea domeniului de servicii la comisia 
economică. 
 D-nul primar susţine că în conformitate cu prevederile Legii 215/2001 
consiliul local administrează domeniul public şi privat al comunei nu oferă 
servicii investitorilor privaţi, dacă aceştia au solicitări se pot discuta de una dintre 
cele trei comisii. 
 Se supune la vot amendamentul d-nei Iftimie Elena şi se respinge cu 5 
voturi pentru: Iftimie Elena, Bronţ Marcela, Lazea Lucian, Baltă Relu, Bucur 
Octavian şi 10 voturi împotrivă. 



 Se supune la vot ca în cadrul consiliului local să se constituie trei comisii 
de specialitate. 

Se aprobă cu 14 voturi pentru şi 1 vot împotrivă al d-nei Iftimie Elena. 
 D-nul Pop Valentin propune ca din comisia nr.1 să facă parte următorii 
consilieri locali: Toie Gabriel Marius, Greschner Robert Iulian, Szollosi Iosif, 
Baltă Relu, Bucur Florin Octavian. 

D-nul Petruse Remus propune ca următorii consilieri locali să facă parte din 
comisia nr.2: Pop Valentin, Kadar Gheorghe, Şora Mihaela Corina, Chelu Adrian 
Claudiu, Bronţ Marcela Fabiola. 

D-nul Toie Gabriel propune ca următorii consilieri locali să facă parte din 
comisia nr.3: Petruse Remus Vasile, Tămaş Mariana, Iftimie Elena. Lazăr Toma 
Dan, Lazea Lucian. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre cu propunerile de mai sus şi se 
aprobă cu 15 voturi pentru. 
 D-nul Baltă Relu susţine că s-ar regăsii mai bine în comisia nr.2 decât în 
comisia nr.1. 
 D-nul primar susţine că odată votat proiectul de hotărâre, conform Legii 
215/2001 nu se mai poate revenii asupra lui, în cadrul aceleaşi şedinţe. 
 Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind 
desemnarea consilierilor locali care vor face parte din comisia de selecţie oferte 
lucrări de construcţii şi reparaţii şi din comisia de recepţie lucrări de construcţii şi 
reparaţii. 
 D-na Tămaş Mariana ca următorii consilieri locali să facă parte din comisia 
de selecţie oferte: Şora Miahela Corina, Greschner Robert Iulian,Petruse Remus 
Vasile, Szollosi Iosif, Toie Gabriel Marius, Iftimie Elena. 
 D-nul Bucur Florin în propune pe d-nul Lazea Lucian pentru a face parte 
din această comisie. 
 D-nul Greschner Robert propune ca următorii consilieri locali să facă parte 
din comisia de recepţie lucrări: Kadar Gheorghe, Pop Valentin, Chelu Adrian 
Claudiu, Baltă Relu, Bucur Florin Octavian. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 15 voturi pentru, 
conform propunerilor de mai sus. 
 Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind 
constituirea comisiei de casare a obiectelor de iventar,a obiectelor de inventar de 
natura mjloacelor fixe şi a mijloacelor fixe. 
 D-na Iftimie Elena propune ca următorii consilieri locali să facă parte din 
această comisie: Kadar Gheorghe, Pop Valentin, Chelu Adrian Claudiu, Baltă 
Relu, Lazea Lucian, Petruse Remus Vasile. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 15 voturi pentru, 
conform propunerilor de mai sus. 
 Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind 
constituirea comisiei de analiză a dosarelor în vederea atribuirii în folosinţă 
gratuită a terenurilor pentru construirea unei locuinţe proprietate personală, în 
baza Legii 15/2003.  



D-nul Lazăr Toma Dan  propune ca următorii consilieri locali să facă parte 
din această comisie: Tămaş Mariana, Şora Mihaela Corina, Pop Valentin, Chelu 
Adrian Claudiu, Baltă Relu, Petruse Remus Vasile, Toie Gabriel Marius, Bronţ 
Marcela Fabiola. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 15 voturi pentru, 
conform propunerilor de mai sus. 
 Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind 
constituirea comisiei de licitaţie pentru concesionarea,vânzarea prin licitaţie 
publică sau negociere directă  a terenurilor aflate în proprietatea privată a comunei 
Moşniţa Nouă sau concesionarea de bunuri aflate în prorpietatea publică a 
comunei. 

D-na Şora Mihaela  propune ca următorii consilieri locali să facă parte din 
această comisie: Kadar Gheorghe,Greschner Robert Iulian, Lazea Lucian, Pop 
Valentin, Baltă Relu.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 15 voturi pentru, 
conform propunerilor de mai sus. 

Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind 
desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local Moşniţa Nouă în consilii de 
administraţie sau adunări generale. 

D-nul Kadar Gheorhe propune desemnarea consilierilor locali conform 
proiectului de hotărâre.  

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 15 voturi pentru. 
Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi, 
 

DIVERSE 
 
 
 D-nul Bucur Florin solicită angajarea unei firme de audit care să verifice 
activitatea primăriei pe anii 2008-2012 şi postarea pe site a bugetului local şi al 
raportului primarului. 
 D-nul primar susţine că este angajată o asemenea societate, având această 
obligaţie conform legii iar bugetul şi raportul primarului au fost publicate pe site. 
 D-nul Petruse Remus susţine că în luna ianuarie a consultat bugetul de pe 
site-ul primăriei. 
  
                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                ÎNTOCMIT, 
                      POP VALENTIN 


