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JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL MOŞNIŢA NOUĂ 

 
PROCES VERBAL 

 
Încheiat azi  25.07.2012 în şedinţa ordinară a Consiliului Local Moşniţa Nouă. 

 Din totalul de 15 consilieri locali sunt prezenţi 14 consilieri locali absentă fiind 
d-na Şora Mihaela. 
 Preşedinte de şedinţă urmează d-nul Baltă Relu. 
 Se aproba cu 13 voturi pentru. 
 Se supune  la vot procesul verbal al sedinţei anterioare. 

Se aprobă cu 14 voturi pentru. 
 Se supune la vot următoarea: 

ORDINE      DE      ZI 
1. Proiect de hotărâre privind desemnarea  reprezentantului în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş ( ADID TIMIŞ ). 
2. Proiect de hotărâre privind  modificarea denumirii unităţilor de învăţământ 

preuniversitar de pe raza comunei Moşniţa Nouă, cuprinse în tabelul de mai jos, 
începând cu anul şcolar 2012-2013. 
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. cu nr.56/2012 
privind recompensarea cuplurilor care au implinit 50 de ani de la încheierea căsătoriei 
şi a  persoanelor care au împlinit vârsta de 80 de ani. 
 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării terenului cuprins în C.F. 
nr. 415058 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 415058, în suprafaţă de 128 mp, d-nului Teuţan 
Ioan Vasile şi concesionarea cuprins în C.F. nr. 415057 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 
415057, în suprafaţă de 632 mp, d-nului Deneş Francisc, în vederea extinderii 
construcţiilor pe terenurile alăturate proprietăţilor acestora. 
 5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea încetării prin acordul ambelor părţi al 
contractului de concesionare încheiat cu d-na Dobre Elena Lizica, având ca obiect 
terenul cuprins în C.F. nr.412753 Moşniţa Nouă, nr.cadastral A135-137/1/32 în 
suprafaţă de 601 mp.  
 6.Proiect de hotărâre privind aprobarea completării H.C.L cu nr.31 /2012 
privind atribuirea de denumiri de străzi în Planurile Urbanistice Zonale aprobate 
prin hotărârile Consiliului Local Moşniţa Nouă şi modificarea H.C.L cu nr. 
67/2011 privind atribuirea de denumiri de străzi . 
 7. Proiect de hotărâre privind diminuării parcelei cu nr.cadastral Pş 171/3 ( teren 
identificat ca rezervă a Comunei Moşniţa Nouă care a rezultat ca surplus de suprafaţă 
în urma măsurătorilor efectuate în vederea obţinerii avizului PUZ pentru parcela Pş 
171/1) şi a translatării PUZ-ului realizat pe parcela Pş 171/1, aprobat prin H.C.L. cu 
nr. 131/2009 . 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului 
concesionat de către Coş Adriana Loredana, cuprins în C.F. nr.406547 Moşniţa 
Nouă , cu suprafaţa de 601 mp şi al terenului atribuit în folosinţă gratuită d-nei 
Bordea Nicoleta Simona ( fostă Roşca), cuprins în C.F. nr 403906, cu suprafaţa de 
502 mp, în vederea vânzării prin negociere directă. 
 9.Diverse. 



 Se aprobă cu 14 voturi pentru. 
 La şedinţă participă d-nul Vasiliu Cătălin. 

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind desemnarea  
reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
Deşeuri Timiş ( ADID TIMIŞ ). 
 D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre. 
 Comisia economică şi de urbanism au acordat avize favorabile. 
 D-nul Bucur Florin propune ca în această asociaţie consiliul local să fie 
reprezentat de către un consilier local. 
 D-na Szabo Monika susţine că în conformitate cu prevederile Legii 215/2001, 
primarul este reprezentantul legal al consiliului local. 
 D-nul Pop Valentin susţine, că primarul cunoaşte toate problemele instituţiei şi 
ale consiliului local de aceea trebuie delegat. 
 D-na Iftimie Elena susţine că în cadrul adunărilor asociaţiei se votează pe loc 
anumite decizii, pe care nule pot lua consilierii de accea trebuie delegat primarul 
comunei. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 14 voturi pentru. 
 D-nul primar susţine că în cadrul asociaţiei documentele trebuie semnate de 
către primar, în numele consiliului local , de aceea nu se poate delega un consilier 
local, toate comunele din judeţ sunt reprezentate de către primar. 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind  
modificarea denumirii unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe raza comunei 
Moşniţa Nouă, cuprinse în tabelul de mai jos, începând cu anul şcolar 2012-2013. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
 Comisia de cultură şi comisia administrativă au acordat avize favorabile, 
comisia economică nu a considerat că proiectul face parte din domeniul lor de 
activitate. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Se aprobă cu 14 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 
modificării H.C.L. cu nr.56/2012 privind recompensarea cuplurilor care au implinit 50 
de ani de la încheierea căsătoriei şi a  persoanelor care au împlinit vârsta de 80 de ani. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
 Cele trei comisiii de specialitate au acordat avize favorabile. 
 D-na Iftimie Elena propune acodarea premiilor într-un cadru festiv, la începutul 
fiecărui an. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Se aprobă cu 14 voturi pentru, cu propunerea de mai sus. 
 Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 
concesionării terenului cuprins în C.F. nr. 415058 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 415058, 
în suprafaţă de 128 mp, d-nului Teuţan Ioan Vasile şi concesionarea cuprins în C.F. nr. 
415057 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 415057, în suprafaţă de 632 mp, d-nului Deneş 
Francisc, în vederea extinderii construcţiilor pe terenurile alăturate proprietăţilor 
acestora. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 



 Comisia economică a acordat aviz favorabil, comisia de urbanism a acordat aviz 
favorabil, cu condiţia încheierii contractului după stabilirea preţuilui în baza unui 
raport de evalure aprobat de către consiliul local. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Se aprobă cu 14 voturi pentru, cu amendamentul de mai sus. 
 Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind  aprobarea 
încetării prin acordul ambelor părţi al contractului de concesionare încheiat cu d-na 
Dobre Elena Lizica, având ca obiect terenul cuprins în C.F. nr.412753 Moşniţa Nouă, 
nr.cadastral A135-137/1/32 în suprafaţă de 601 mp.  

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
 Comisia de urbanism  a acordat aviz favorabil. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Se aprobă cu 14 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind 
aprobarea completării H.C.L cu nr.31 /2012 privind atribuirea de denumiri de străzi 
în Planurile Urbanistice Zonale aprobate prin hotărârile Consiliului Local Moşniţa 
Nouă şi modificarea H.C.L cu nr. 67/2011 privind atribuirea de denumiri de străzi . 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
 Cele trei comisiii de specialitate au acordat avize favorabile. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Se aprobă cu 14 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind 
diminuării parcelei cu nr.cadastral Pş 171/3 ( teren identificat ca rezervă a Comunei 
Moşniţa Nouă care a rezultat ca surplus de suprafaţă în urma măsurătorilor 
efectuate în vederea obţinerii avizului PUZ pentru parcela Pş 171/1) şi a translatării 
PUZ-ului realizat pe parcela Pş 171/1, aprobat prin H.C.L. cu nr. 131/2009 . 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
 Comisia de urbanism a  acordat aviz favorabil. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Se aprobă cu 14 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind 
aprobarea raportului de evaluare al terenului concesionat de către Coş Adriana 
Loredana, cuprins în C.F. nr.406547 Moşniţa Nouă , cu suprafaţa de 601 mp şi al 
terenului atribuit în folosinţă gratuită d-nei Bordea Nicoleta Simona ( fostă Roşca), 
cuprins în C.F. nr 403906, cu suprafaţa de 502 mp, în vederea vânzării prin 
negociere directă. 
         Se prezintă proiectul de hotărâre. 
 Comisia economică şi comisia de urbanism au  acordat avize favorabile. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre. 
 Se aprobă cu 14 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi, 
 
DIVERSE 
 
 Se prezintă cererea d-nul Vasiliu Cătălin. 
 D-nul primar susţine că solicitarea privind extinderea reţelei de apă ar putea să o 
adreseze toţi cetăţenii din Moşniţa Veche, Albina, cu privire la canalizare ar putea 



achiziţiona o fosă  ecologică de mari dimensiuni care să deservească toată strada, 
jumătate din costuri putând fi suporate de către primărie, iar restul de cetăţeni. 
 Sunt 1600 de cetăţeni buni platnici care aşteaptă extinderea reţelei de apă, după 
care umează Ferma 5, în funcţie de resursele financiare, deoarece nu se pot cheltui 
sumele încasate de la acei cetăţeni, care nu au restanţe pentru reţeua de apă a unor 
cetăţeni care  au debite foarte mari. 
 Cu privire la limitoarele de viteză, indicatoarele s-au comandat de trei luni însă 
societatea nu a onorat comanda iar realizarea unei alei pietonale va fi avută în vedere. 
 Pentru realizarea reţelei de gaz, trebuie depuse cereri cât mai multe la primărie, 
pentru a fi înaintate către EON Gaz, urmând ca aceştia să realizeze lucrarea. 
 D-nul primar propune construirea unei săli de consiliu cu etaj, pentru a fi 
depozitată arhiva într-o sală salubră, în suprafaţă de aproximativ 70 mp. 
 D-nul primar propune stabilirea priorităţilor pentru atribuirea celor şase parcele 
de teren, în baza Legii 15/2003. 
 D-nul Pop Valentin  propune verificarea ducerii la îndeplinire a tuturor 
contractelor şi rezilierea celor care nu au fost respectate pentru a  fi atribuite şi acele 
parcele. 
 D-nul Baltă Relu propune realizarea următoarelor lucrări: 
 - între Moşniţa Nouă şi localitatea Urseni până la parcul industrial, amenajarea 
unui trotuar, pistă de biciclete şi iluminat public, pentru a evita numeroasele accidente, 
pe o distanţă de aproximativ 1000 ml, 
 - întocmirea unei solcitări către C.F.R, pentru amplasarea unei semanlizări 
acustice şi luminoase la trecerea de nivel cu calea ferată, 
 - urmărirea de către poliţiştii comunitri ai celor care aruncă deşeurile langă 
recipienţii amplasaţi la cimitire, 
 - amenajarea de rigole pe marginea drumului şi amplasarea unui indicator 
pentru limitarea vitezei pe strada coloniştilor în localitatea Urseni, 
 D-nul primar susţine că cetăţenii sunt responsabili pentru amenajarea rigolelor 
din faţa casei, la C.F.R s-au trimis mai multe adrese pentru amplasarea semnalizărilor 
însă din lipsa fondurilor nu se amplasează, în ceea ce priveşe depozitarea deşeurilor a 
fost săptămână când s-au ridicat de două ori, este mai bine să le arunce cetăţenii în 
aceste recipiente decât să le împrăştie pe câmp. 
 D-nul Bucur Florin doreşte găsirea unei soluţii pentru ridicarea câinilor 
comunitari. 
 D-nul primar arată că am avut încheiat un contract cu S.C. Daniflor S.R.L., care 
percepea o taxă de 700 lei/câine, pentru ridicare, deparazitare, îi ţineau două săptămâni 
după care îi eliberau în altă localitate,schimbând câinii şi localităţile între ele. 
 
 
 
                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                ÎNTOCMIT, 
                         BALTĂ RELU 


