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PROCES VERBAL 

 
 

Încheiat azi  25.01.2012 în şedinţa ordinară a Consiliului Local Moşniţa 
Nouă. 

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

21.12.2011. 
Se aprobă cu 13 voturi pentru. 

Se supune la vot următoarea: 
 

ORDINE      DE      ZI 
 

1. Proiect de hotărâre privind atribuirea în mod gratuit a terenului 
aflat sub construcţia cumpărată în temeiul Legii112/1995 şi închirierea 
terenului excedentar proprietarilor actuali ai construcţiilor. 

2.Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii pe luna 
decembrie 2011 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  aprobarea raportului de evaluare al 
terenurilor rezultate în urma dezlipirii ,,P.U.Z Dezvoltare Zonă 
Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare,Dotări şi Servicii Publice” 
Urseni şi  
P.U.Z Dezvoltare Zonă Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare,Dotări 
şi Servicii Publice” Albina. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea  redistribuirii stocului de 
alimente din Programul PEAD 2011, rămas nedistribuit după finalizarea 
etapei a I-a  II-a (Listele suplimentare). 

5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea înlocuirii sechestrului 
instituit de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice Timiş asupra 
veniturilor Primătiei comunei Moşniţa Nouă cu sechestrul asupra 
terenurilor cuprinse în anexa la prezenta hotărâre, până la aprobarea 
eşalonării plăţii debitului datorat de către unitatea administrativ teritorială 
            6. Diverse. 
 



 Se aprobă cu 13 voturi pentru. 
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind 

atribuirea în mod gratuit a terenului aflat sub construcţia cumpărată în 
temeiul Legii112/1995 şi închirierea terenului excedentar proprietarilor 
actuali ai construcţiilor. 
 D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre şi susţine că este singura 
modalitate de atribuire a terenului de sub construcţie, proiectul este 
întocmit după hotărârea adoptată de Consiliul Local Timişoara, aceasta 
din urmă fiind atacată în instanţa de contencios administrativ de către 
prefect, dar hotărârea a rămas în vigoare. 
 Comisia economică a acordat aviz favorabil. 
 D-nul Pop Sabin propune atribuirea în proprietate a întregii 
suprafeţe de teren. 
 D-ra Kutasi Simona propune încheierea contractului de închiriere pe 
o perioadă de 49 de ani, ca şi în cazul contractelor de concesionare. 
 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 hotarare privind 
aprobarea decontarii pe luna decembrie 2011 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. 
 D-nul primar susţine că pe anul 2012 sumele acordate de la bugetul 
de stat nu vor acoperii cheltuielile de funcţionare a şcolilor prin urmare 
trebuie suplimentate de la bugetul local al comunei, în această situaţie 
fiind şi cheltuielile de trasnport. 
 Comisia economică a acordat aviz favorabil. 
 D-nul Pop Sabin susţine că din cele 52 de cadre didactice 5 cadre 
sunt localnice dar şi acestea decontează transportul dintr-o localitate în 
alta. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 12 voturi şi 1 
abţinere a  
d-nului Pop Sabin. 

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, proiect de hotarare privind  
aprobarea raportului de evaluare al terenurilor rezultate în urma dezlipirii 
,,P.U.Z Dezvoltare Zonă Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare,Dotări 
şi Servicii Publice” Urseni şi  
P.U.Z Dezvoltare Zonă Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare,Dotări 
şi Servicii Publice” Albina. 
 Comisia economică a acordat aviz favorabil. 
 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  redistribuirii stocului de alimente din Programul PEAD 2011, 
rămas nedistribuit după finalizarea etapei a I-a  II-a (Listele suplimentare). 
 Se prezintă proiectul de hotărâre. 

Comisia economică a acordat aviz favorabil. 
 Se 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 privind  
aprobarea înlocuirii sechestrului instituit de către Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice Timiş asupra veniturilor Primătiei comunei Moşniţa 
Nouă cu sechestrul asupra terenurilor cuprinse în anexa la prezenta 
hotărâre, până la aprobarea eşalonării plăţii debitului datorat de către 
unitatea administrativ teritorială 
 D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre. 
 Comisia economică a acordat aviz favorabil. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 10 voturi 
pentru şi 3 abţineri a următorilor consilieri locali: Iftimie Elena, Kutasi 
Simona, Pop Sabin. 
 Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, 
 

DIVERSE 
 
 Se prezintă cererea formulată de către Regia Autonomă de 
Transport Timişoara, care solicită identificarea unui teren  în vederea 
amenajării unui depou de tramvaie. 
 D-nul Pop Sabin propune achiziţionarea unui teren de la d-nul 
Rotărescu Vasile, deoarece deţine 22 ha teren cu destinaţie industrială. 
 Se desemnează primarul comunei pentru a discuta cu reprezentanţii 
regiei despre modalitatea de atribuire ( concesionare, vânzare). 
 Se prezintă cererea formulată de către Asociaţia Moşniţa pentru 
Iniţiative Comunitare care solicită aprobarea amenajării unui complex 
muzeistic în jumătatea de sud a grădinii Căminului Cultural din Moşniţa 
Veche. 
 D-nul primar susţine că acel teren a fost intabulat cu destinaţia de 
spaţiu verde şi în conformitate cu prevederile art.6 lit.c şi  art. 18 alin.4  din 
Legea 24/2007, nu este permisă schimbarea destinaţiei acestui teren. 
 D-nul primar propune identificarea unui alt teren de către asociaţie, 
pe care s-ar putea amenaja acest complex. 
 Se prezintă Referatul Domeniul de Activitate privind Asistenţii 
Personali ai Persoanelor cu Handicap Grav, Conform art.29 din Hotărârea 
Guvernului nr.268/2007 pentru Aprobarea Normelor Metodologice de 
Aplicare a Prevederilor Legii 448/2006 privind Protecţia şi Promovarea 



Drepturilor Persoanelor cu Handicap, pe Semestrul II  2011, întocmit de 
către refentul de asistenţă socială Juravle Marc Rodica.  
 
                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                ÎNTOCMIT, 
                          POP VALENTIN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ROMÂNIA 
JUDETUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOŞNIŢA NOUĂ 
 
 

P R O I E C T      D E        H O T Ă R Â R E 
 
   

Privind aprobarea redistribuirii stocului de alimente din Programul 
PEAD 2011, rămas nedistribuit după finalizarea etapei a I-a  II-a 

(Listele suplimentare) 
 

Consiliul Local al com.Mosnita Noua, 
 
Având în vedere referatul cu nr.555/2012 întocmit de către referent 

asistenţă socială Juravle-Marc Rodica , 
În conformitate cu prevederile art.3 din H.G. nr.600/2009, 

 În temeiul prevederilor art.36 alin (6) lit.a,pct.2 si ale  art.45 alin.(1) 
din Legea nr.215/2001 a Administratiei Publice Locale,republicata, 
 

H   O   T   Ă    R   Ă    Ş   T   E 
 

 
Art.1.  Se aprobă redistribuirea stocului de alimente din 

Programul PEAD 2011, rămas nedistribuit după finalizarea etapei a I-a 
II-a  


