
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL MOŞNIŢA NOUĂ 

 
PROCES VERBAL 

 
Încheiat azi  29.08.2012 în şedinţa ordinară a Consiliului Local Moşniţa Nouă. 

 Din totalul de 15 consilieri locali sunt prezenţi 13 consilieri locali absenţi fiind d-nul 
Greschner Robert Iulian si d-na Iftimie Elena. 
 Preşedinte de şedinţă urmează d-na Bronţ Fabiola Marcela. 
 Se aproba cu 12 voturi pentru. 
 Se supune  la vot procesul verbal al şedinţei anterioare. 

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

ORDINE      DE      ZI 
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Moşniţa 

Nouă, pe anul 2012. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor 

Comunei Moşniţa Nouă. 
3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea constituirii dreptului de uz, servitute şi superficie în 

favoarea S.C. ENEL DISTRIBUŢIE BANAT S.A. Timişoara, pe terenul înscris în C.F. 
413831 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 413831, care este concesionat S.C. BERSIM 
ENERGIA S.R.L., în scopul realizării racordurilor electrice a centralei fotovoltaice la 
sistemul energetic naţional. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării prin acordul ambelor părţi al contractului 
de concesionare încheiat cu d-na David Olimpia Raluca, având ca obiect terenul cuprins 
în C.F. nr.405824 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 405824 în suprafaţă de 614 mp. 

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea preţului de concesionare al terenurilor cuprinse în 
C.F. nr. 415058 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 415058, în suprafaţă de 128 mp  şi  în C.F. 
nr. 415057 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 415057, în suprafaţă de 632 mp. 

6. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 453  
mp, nr. cadastral 413835, d-nului Preda Giani Alexandru şi a unui teren în suprafaţă de 
446 mp, nr. cadastral 413752, d-nului Buşu Adrian Dumitru, în vederea construirii unei 
locuinţe proprietate personală, în conformitate cu prevederile Legii 15/2003, în 
localitatea Urseni. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona 
Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari S.C. 
BORGO ITALIANO S.R.L. 

 8.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona 
Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari S.C. 
L,Aventura S.R.L. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona 
Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari S.C. 
Modena Real Estate  S.R.L. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona 
Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari Snep 
Ioan, Snep Raluca Loise şi Oprea Ioan. 



11 . Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona 
Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari Nicorici 
Beniamin, Oneţiu Marcel Gheorghe şi Oneţiu Doina. 

12. Diverse. 
 Se aprobă cu 13 voturi pentru. 

Se trece la punctul 1 de pe ordine de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2012. 
 Comisia  economică a acordat aviz favorabil. 
 D-nul Petruse Remus solicită o prezentare a proiectului de hotărâre. 
 D-nul contabil Togerescu Dumitru prezintă referatul privind rectificarea bugetului. 
 Comisia de urbanism şi comisia de cultură au acordat avize favorabile. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 13 voturi pentru. 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 
Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor Comunei Moşniţa Nouă. 
 Comisia economică şi comisia de urbanism au acordat avize favorabile. 
 Se prezintă proiectul de hotărâre. 
 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 hotărâre privind  aprobarea 
constituirii dreptului de uz, servitute şi superficie în favoarea S.C. ENEL DISTRIBUŢIE 
BANAT S.A. Timişoara, pe terenul înscris în C.F. 413831 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 
413831, care este concesionat S.C. BERSIM ENERGIA S.R.L., în scopul realizării 
racordurilor electrice a centralei fotovoltaice la sistemul energetic naţional. 
 Comisia economică şi comisia de urbanism au acordat avize favorabile. 
 Se prezintă proiectul de hotărâre. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 13 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 
încetării prin acordul ambelor părţi al contractului de concesionare încheiat cu d-na David 
Olimpia Raluca, având ca obiect terenul cuprins în C.F. nr.405824 Moşniţa Nouă, nr. 
cadastral 405824 în suprafaţă de 614 mp. 
 La şedinţă se prezintă d-na Iftimie Elena. 
 Comisia economică şi comisia de urbanism au acordat avize favorabile. 
 Se prezintă proiectul de hotărâre. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 14 voturi pentru. 

Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind atribuirea în 
folosinţă gratuită a unui teren în suprafaţă de 453  mp, nr. cadastral 413835, d-nului 
Preda Giani Alexandru şi a unui teren în suprafaţă de 446 mp, nr. cadastral 413752, d-
nului Buşu Adrian Dumitru, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în 
conformitate cu prevederile Legii 15/2003, în localitatea Urseni. 

Comisia  de urbanism a acordat aviz favorabil. 
 Se prezintă proiectul de hotărâre. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 14 voturi pentru. 

Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, 
Dotări şi Servicii Publice, beneficiari S.C. BORGO ITALIANO S.R.L. 

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

D-nul primar propune completarea art.3 din  toate  proiectele de hotărâre ale  
P.U.Z.-urilor cu următorul amendament: ,,Terenurile care sunt afectate de drumurile 

propuse prin prezentul plan urbanistic zonal vor deveni domeniu public după realizarea 
celor prevăzute la art. 4 către proprietarul actual sau ulterior al PUZ-ului şi donarea lor 
comunei de către acesta.,, 



 Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 14 voturi pentru, cu 
amendamentul de mai sus. 

Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, 
Dotări şi Servicii Publice, beneficiari S.C. L,Aventura S.R.L. 

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

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 14 voturi pentru, cu 
amendamentul de mai sus. 

Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, 
Dotări şi Servicii Publice, beneficiari S.C. Modena Real Estate  S.R.L. 

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

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 14 voturi pentru, cu 
amendamentul de mai sus. 

Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea  
Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, 
Dotări şi Servicii Publice, beneficiari Snep Ioan, Snep Raluca Loise şi Oprea Ioan. 

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

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 14 voturi pentru, cu 
amendamentul de mai sus. 
 Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea  
Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, 
Dotări şi Servicii Publice, beneficiari Nicorici Beniamin, Oneţiu Marcel Gheorghe şi 
Oneţiu Doina. 

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

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 14 voturi pentru, cu 
amendamentul de mai sus. 

Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi,  
 

DIVERSE 
 

 Se prezintă cererea cu nr.8479/2012 formulată de Centrul Creştin al Rromilor, care 
solicită atribuirea unui teren în vederea construirii unui sediu. 
 D-nul Petruse Remus propune acordarea de sprijin rromilor din Moşniţa Veche. 
 D-na Iftimie Elena propune alocarea unui teren, cu condiţia prezentării unui proiect şi 
cu achitarea preţului terenului. 
 Se supune la vot cererea si se respinge cu 11 voturi împotrivă şi 2 abţineri a d-nei 
Iftimie Elena şi a d-nului Baltă Relu. 
 Se prezintă contractul cu nr. 9029/2012 depus de către care solicită aprobarea 
folosirii staţiei de autobuz din faţa poştei. 
 D-nul primar propune oprirea autobuzului în curtea societăţii şi nu în staţiile de 
autobuz de pe raza comunei, pentru a evita scăderea numărului de călători  de pe 
mijloacele de transport contractate de primărie. 
 Se supune la vot propunerea d-nului primar şi se aprobă cu 14 voturi pentru. 
 D-nul primar solicită aprobarea consiliului local în vederea organizării Zilei Recoltei 
în data de 29.09.2012. 
 D-nul Petruse Remus solicită participarea consilierilor local la acţiunea Let” s do it 
România din data de 29.09.2012. 



 D-nul Toie Gabriel propune amânarea zilei recoltei pe data de 30.09.2012, pentru a 
nu se suprapune cu acţiunea Let” s do it România. 
 D-na Bronţ Marcela propune organizarea zilei recoltei în 29.09.0212 deoarece se 
poate participa la ambele activităţi. 
 Totodată solicită ajutorul consiliului şi al d-nului primar în vederea amenajării unui 
parc în localitatea Urseni până în data de 01.06.2013. 
 D-nul Petruse Remus propune amplasarea unui indicator la intrarea  din cartierele 
noi pe şoseaua judeţeană. 
 D-nul Kadar Gheorghe solicită sprijinul consilierilor locali în vederea anunţării 
producătorilor locali cu privire la participarea la ziua recoltei. 
 D-nul Petruse Remus propune întocmirea unui proiect de hotărâre cu privire la 
interzicerea accesului rromilor pe câmp. 
 D-nul susţine că pentru început s-au eliberat numere de înmatriculare la toate 
căruţele şi s-au montat cip-uri la toţii caii. 

D-nul Toie Gabriel propune organizarea de vizite la toate obiectivele de investiţii din 
comună pentru a fi cunoscute şi de către noii consilieri locali. 
 Se prezintă Referatul DOMENIUL DE ACTIVITATE PRIVIND ASISTENŢII 
PERSONALI AI PERSOANELOR CU HANDICAP GRAV,CONFORM ART.29 DIN H.G. 
268/2009 PENTRU APROBAREA NOMELOR METODOLOGICE DE APLICARE A 
PREVEDERILOR LEGII 448/2006 PRIVIND PROTECŢIA ŞI PROMOVAREA 
DREPTURILOR PERSOANELOR CU HANDICAP, întocmit de către referent de asistenţă 
socială Juravle Marc Rodica. 
  
 
 
 
                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                ÎNTOCMIT, 
                BRONŢ FABIOLA MARCELA 
 


