
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL MOŞNIŢA NOUĂ 
 
 

PROCES VERBAL 
 

Încheiat azi  31.10.2012 în şedinţa ordinară a Consiliului Local Moşniţa Nouă. 
 Din totalul de 15 consilieri locali sunt prezenţi 13 consilieri locali, absenţi fiind Chelu 
Claudiu Adrian şi Bronţ Fabiola Marcela. 
 Preşedinte de şedinţă urmează d-nul Greschner Rober Iulian. 
 Se aproba cu 12 voturi pentru. 
 Se supune la vot procesul verbal al sedinţei anterioare. 
 D-nul Bucur Florin doreşte menţionarea votului de abţinere la cererea formulată de către 
cetăţenii din localitatea Albina. 

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

ORDINE      DE      ZI 
 

1.Proiect de hotărâre privind  stabilirea criteriilor de prioritate la atribuirea unui teren în 
baza Legii 15/2003. 

2. Proiect de hotărâre privind  reevaluarea mijloacelor fixe- bunuri imobile aflate în 
domeniul public al comunei Moşniţa Nouă, în vederea înregistrării în contabilitate şi a inventarierii 

3. Proiect de hotărâre privind  acordarea unui sprijin financiar în suma de 1.837 lei d-nei 
Avrămescu Ana în vederea decontării cheltuielilor de înmormântare al defunctului Hotea Claudiu 
Adonis. 
 4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 2.670 lei  minorei 
Ilaş Ruth Andreea, reprezentând contravaloarea  hranei pe perioada urmării cursurilor Şcolii 
Generale nr.18 ,în anul şcolar 2012-2013, în vederea practicării sportului de performanţă 
gimnastică la Club Sportiv Şcolar nr.1 Timişoara. 
 5.Proiect de hotărâre aprobarea raportului de evaluare al terenului atribuit în baza Legii 
15/2003, d-nei Greschner Marineta , cuprins în C.F. nr.415193 Moşniţa Nouă , cu suprafaţa de 
501 mp şi al terenului atribuit în baza Legii 15/2003 d-nei Vîrlan , cuprins în C.F. nr 415131 
Moşniţa Nouă, cu suprafaţa de 501 mp, în vederea vânzării prin negociere directă. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinţă gratuită, Inspectoratului de 
Poliţie al Judeţului Timiş, al spaţiului cuprins în C.F. nr.125 Moşniţa Nouă, în suprafaţă de 
194,73mp, pentru desfăşurarea activităţii Postului de Poliţie Moşniţa Nouă. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii unor documentaţii pentru 
apartamentarea Căminelor Culturale din localităţile Urseni şi Albina, Grădiniţa Moşniţa Veche, 
Dispensarul Uman Moşniţa Nouă şi rectificarea documentaţiei de apartamentare a Căminului 
Cultural din Moşniţa Nouă, actualul sediu al primăriei. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii unor documentaţii pentru intabularea în 
domeniul al comunei Moşniţa Nouă al reţelelor de alimentare cu apă, canal şi iluminat public . 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării art.1 al H.C.L. cu nr.99/2011 prin care 
s-a aprobat transferarea în custodia S.C. MOŞNIŢEANA S.R.L  a obiectelor de inventar şi a 
mijloacelor fixe aferente Serviciului Comunitar de Utilităţi Publice al comunei Moşniţa Nouă. 
  10. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită şi a dreptului de 
concesiune asupra terenului atribuit în baza Legii 15/2003, al d-nului Pintea Mihai Iosif Octavian, 
asupra terenului cuprins în C.F. nr.411561, nr.top A135-137/1/147 Moşniţa Nouă, pentru 
nerespectarea obligaţiei de a începe construirea locuinţei în termen de 1 an de la data atribuirii . 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării lucrărilor de reparaţie la Remiza de 
Pompieri din curtea Primăriei Moşniţa Nouă.  
            12. Diverse.  
 Se propune suplimentarea ordinii de zi cu 1 punct şi anume:  

1 Proiect de hotărâre privind  retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra terenului 
atribuit în baza Legii 15/2003, al d-nului Gheorghe Ion Eftimie, cuprins în C.F. nr.405511 Moşniţa 
Nouă, nr.top 405511, în suprafaţă de 450 mp, ca urmare a cererii de renunţare formulate de către 
beneficiar. 
            Se aprobă cu 13 voturi pentru. 



Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind  stabilirea criteriilor de 
prioritate la atribuirea unui teren în baza Legii 15/2003. 
 Se prezintă proiectul de hotărâre. 
 Comisia administrativă a acordat aviz favorabil. 
 Comisia economică propune completarea criteriilor privind stabilirea în comună cu 
menţiunea ,, după anul 2005   -   0 puncte,,. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 13 voturi pentru, cu amendamentul 
de mai sus. 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi,  proiect de hotărâre privind  reevaluarea 
mijloacelor fixe- bunuri imobile aflate în domeniul public al comunei Moşniţa Nouă, în vederea 
înregistrării în contabilitate şi a inventarierii. 
 Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Comisia economică şi comisia administrativă au acordat avize favorabile. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 13 voturi pentru. 
Se trece la punctul 3 de pe ortdinea de zi, proiect de hotărâre privind  acordarea unui 

sprijin financiar în suma de 1.837 lei d-nei Avrămescu Ana în vederea decontării cheltuielilor de 
înmormântare al defunctului Hotea Claudiu Adonis 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Comisia economică şi comisia administrativă au acordat avize favorabile. 
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 acordarea unui sprijin 
financiar în suma de 2.670 lei  minorei Ilaş Ruth Andreea, reprezentând contravaloarea  hranei pe 
perioada urmării cursurilor Şcolii Generale nr.18 ,în anul şcolar 2012-2013, în vederea practicării 
sportului de performanţă gimnastică la Club Sportiv Şcolar nr.1 Timişoara. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Comisia economică şi comisia administrativă au acordat avize favorabile. 
 supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 13 voturi pentru. 

 Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre aprobarea raportului de 
evaluare al terenului atribuit în baza Legii 15/2003, d-nei Greschner Marineta , cuprins în C.F. 
nr.415193 Moşniţa Nouă , cu suprafaţa de 501 mp şi al terenului atribuit în baza Legii 15/2003 d-
nei Vîrlan , cuprins în C.F. nr 415131 Moşniţa Nouă, cu suprafaţa de 501 mp, în vederea vânzării 
prin negociere directă. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Comisia economică şi comisia administrativă au acordat avize favorabile. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 12 voturi pentru şi o abţinere a d-

nului Greschner Robert Iulian. 
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în 

folosinţă gratuită, Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Timiş, al spaţiului cuprins în C.F. nr.125 
Moşniţa Nouă, în suprafaţă de 194,73mp, pentru desfăşurarea activităţii Postului de Poliţie 
Moşniţa Nouă. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Comisia economică şi comisia administrativă au acordat avize favorabile. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 13 voturi pentru.  
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi,proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii 

unor documentaţii pentru apartamentarea Căminelor Culturale din localităţile Urseni şi Albina, 
Grădiniţa Moşniţa Veche, Dispensarul Uman Moşniţa Nouă şi rectificarea documentaţiei de 
apartamentare a Căminului Cultural din Moşniţa Nouă, actualul sediu al primăriei. 
 D-nul primar susţine că spaţiile de lângă sălile căminelor culturale sunt folosite şi în alte 
scopuri, de asemenea clădirea dispensarului este concesionată mai multor cabinete medicale, de 
aceea pentru o mai bună gestionare se impune apartamentarea acestora. 
 D-nul Bucur Florin doreşte să ştie dacă după apartamenare fiecare apartament va fi 
intabulat  
într-un extras nou de carte funciară. 
 D-na Szabo Monika sustine că fiecrare apartament va fi intabulat la un alt numar cadastral 
în aceeasi carte funciară sub formă de SAD. 

Comisia economică şi comisia administrativă au acordat avize favorabile. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 12 voturi pentru şi o abţiene a d-

nului Bucur Florin. 



Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii 
unor documentaţii pentru intabularea în domeniul al comunei Moşniţa Nouă al reţelelor de 
alimentare cu apă, canal şi iluminat public. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Comisia economică şi comisia administrativă au acordat avize favorabile. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 13 voturi pentru. 

Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea  modificării art.1 al 
H.C.L. cu nr.99/2011 prin care s-a aprobat transferarea în custodia S.C. MOŞNIŢEANA S.R.L  a 
obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe aferente Serviciului Comunitar de Utilităţi Publice al 
comunei Moşniţa Nouă. prezintă proiectul de hotărâre. 

Comisia economică şi comisia administrativă au acordat avize favorabile. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 13 voturi pentru. 
 trece la punctul 10 de pe ordinea de  zi, proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de 

folosinţă gratuită şi a dreptului de concesiune asupra terenului atribuit în baza Legii 15/2003, al d-
nului Pintea Mihai Iosif Octavian, asupra terenului cuprins în C.F. nr.411561, nr.top A135-
137/1/147 Moşniţa Nouă, pentru nerespectarea obligaţiei de a începe construirea locuinţei în 
termen de 1 an de la data atribuirii. 

D-nul primar susţine că în cadrul controlului desfăşurat de  către curtea de conturi   
s-au verificat terenurile atribuite în baza Legii 15/2003 pe care nu s-a construit şi au solicitat 
retragerea dreptului de folosinţă gratuită. 

D-nul Toie Gabriel propune fixarea unui termen  pentru identificarea tuturor terenurilor pe 
care nu s-a construit şi retragerea dreptului de folosinţă gratuită la toţi beneficiarii care nu au 
respectat termenul prevăzut de lege. 

D-nul Pop Valentin propune amânarea proiectului de hotărâre, deoarece beneficiarul are 
intenţia de a construii din moment ce a întocmit proiectul şi a solicitat autorizaţie de construire, 
până acum s-a retras dreptul de folosinţă doar beneficiarilor care nu au solicitat nici autorizaţie. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se respinge cu 13 abţineri, beneficiarul va fi 
convocat la şedinţa următoare pentru a-şi exprima intenţia cu privire la construirealocuinţei. 

Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea realizării 
lucrărilor de reparaţie la Remiza de Pompieri din curtea Primăriei Moşniţa Nouă.   

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Comisia economică şi comisia administrativă au acordat avize favorabile. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 13 voturi pentru. 

            Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind  retragerea dreptului 
de folosinţă gratuită asupra terenului atribuit în baza Legii 15/2003, al d-nului Gheorghe Ion 
Eftimie, cuprins în C.F. nr.405511 Moşniţa Nouă, nr.top 405511, în suprafaţă de 450 mp, ca 
urmare a cererii de renunţare formulate de către beneficiar. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 13 voturi pentru. 

            Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi,  
DIVERSE 
  
          D-nul Petruse Remus prezintă o cerere semnată de către 75 de cetăţeni din localitatea 
Moşniţa Veche, care solicită demolarea unor construcţii degradate care se pot prăbuşii în orice 
moment punând în pericol viaţa celor din jur.    

D- nul primar  susţine că se vor identifica toate clădirile degradate , proprietarii acestora, şi 
se va adopta o hotărâre în acest sens. 

D-nul Petruse Remus solicită sprijinul consilierilor locali la acţiunea de plantare  de arbori 
pe spaţiile verzi din Planurile Urbanistice Zonale aflate în proprietatea comunei şi în curţile 
şcolilor. 

D-nul Pop Valentin susţine că ar trebuii plantaţi doar aţâţi arbori câţi se vor putea întreţine 
pe perioada de vară, altfel se vor usca şi este păcat de investiţie. 
          D-nul Baltă Relu propune înfiinţarea unei staţii de autobuz pe traseul Moşniţa Nouă - Ferma 
5 şi  a unei treceri de pietoni, iar pe traseul Moşniţa Nouă – Albina amplasarea de aproximativ 30 
cm balast, marginea drumului fiind înaltă  nu se pot ferii ceilalţi participanţi la trafic, în măsura în 
care nu intră în compentenţa primăriei, depunerea unei solicitări în acest sens, instituţiei 
competente. 
 
                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                ÎNTOCMIT, 
                GRESCHNER ROBERT IULIAN 


