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Încheiat azi  26.09.2012 în şedinţa ordinară a Consiliului Local Moşniţa Nouă. 
 Din totalul de 15 consilieri locali sunt prezenţi 15 consilieri locali. 
 Preşedinte de şedinţă urmează d-nul Bucur Florin Octavian. 
 Se aproba cu 14 voturi pentru. 
 Se supune la vot procesul verbal al sedinţei anterioare. 
 D-nul Petruse Remus solicită modificarea propunerii din şedinta anterioară în sensul 
interzicerii accesului pe câmp a persoanelor, fără acordul proprietarului terenului din zona 
respectivă. 

Se aprobă cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere a d-nului Greschner Robert Iulian. 
 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 alocarea sumei de 42.161,12 lei T.V.A inclus în vederea achitării 

reparaţiei microbuzului şcolar Ford Tranzit cu nr. de înmatriculare TM 01 SMN avariat în 
urma accidentului de circulaţie din data de 08.06.2012. 

3. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  realizării lucrărilor,, Extindere Red ( reţea electrică 
definitivă ) pentru alimentarea cu energie electrică a caselor de pe strada Lacului din 
localitatea Moşniţa Nouă şi a caselor de pe strada Hodoş din localitatea Albina. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului tehnic nr.P15/2012,, Extindere reţele de 
apă,comuna Moşniţa Nouă,, şi a documentaţiei tehnico-economice. 

5.Proiect de hotărâre aprobarea proiectului tehnic nr.P16/2012,, Extindere reţea de 
canalizare,comuna Moşniţa Nouă,, şi a documentaţiei tehnico-economice. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona 
Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiar Sabo 
Liviu. 

7. Diverse. 
 Se propune suplimentarea ordinii de zi cu 2 puncte şi anume:  
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona 

Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari Ciuma 
Victoria,Socianu Mărioara şi Socianu Victor. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona 
Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice beneficiari Sorodoc 
Vasile,Sorodoc Lenuţa,Dănilă Ana, Dănilă Mihai Gheorghe. 

 Se aprobă cu 15 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 
rectificării bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2012. 
 Se prezintă referatul şi proiectul de hotărâre, de către d-nul contabil Togerescu Dumitru. 
 Comisia economică şi comisia de urbanism au acordat avize favorabile. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 15 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 
42.161,12 lei T.V.A inclus în vederea achitării reparaţiei microbuzului şcolar Ford Tranzit cu nr. 
de înmatriculare TM 01 SMN avariat în urma accidentului de circulaţie din data de 08.06.2012. 
 Comisia economică solicită mai multe informaţii privind recuperarea prejudiciului. 



 D-na Szabo Monika susţine că în conformitate cu prevederile Codului Muncii, prin 
acordul părţilor se poate recupera maxim valoarea a cinci salarii minime pe economie, restul 
sumei fiind recuperată prin intermediul executorului judecătoresc. 
 D-nul Bucur Florin doreşte să ştie de ce nu se poate acoperii suma prin asigurarea 
Casco. 
 D-nul primar susţine că maşina deţinea doar asigurare obligatorie, iar şoferul fiind găsit 
vinovat datorită consumului de alcool pagubele nu sunt acoperite de firma de asigurare. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre şi  se aprobă cu 10 voturi pentru şi 5 abţineri a 
următorilor consilieri locali: Chelu Claudiu, Bronţ Marcela, Bucur Florin, Lazea Lucian, Pop 
Valentin. 

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind  aprobarea  
realizării lucrărilor,, Extindere Red ( reţea electrică definitivă ) pentru alimentarea cu energie 
electrică a caselor de pe strada Lacului din localitatea Moşniţa Nouă şi a caselor de pe strada 
Hodoş din localitatea Albina. 
 Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil. 
 Comisia economică a acordat aviz favorabil cu condiţia prezentării ofertelor firmelor 
concurente. 
 D-nul Bucur Florin  solicită ca la următoarele proiecte de hotărâre care implică 
urbanismul să se ataşeze o planşă a zonei respective. 
 Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil cu condiţia prezentării devizului şi a 
proiectului tehnic. 
 D-nul primar susţine că în timpul programului de lucru al angajaţilor primăriei oricare din 
consilieri poate studia proiectul însă nu se poate multiplica în 15 exemplare fiind foarte 
complex . 
 Se supune la vot propunerea d-nului Bucur Florin, se aprobă cu 15 voturi pentru. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 15 voturi pentru. 
 Se trece la punctul  4 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 
proiectului tehnic nr.P15/2012,, Extindere reţele de apă,comuna Moşniţa Nouă,, şi a 
documentaţiei tehnico-economice. 
  Se prezintă proiectul de hotărâre. 
 Comisia economică a acordat aviz favorabil. 

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 14 voturi pentru şi o abţinere a d-
nului Chelu Claudiu. 
 Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind  aprobarea 
proiectului tehnic nr.P16/2012,, Extindere reţea de canalizare,comuna Moşniţa Nouă,, şi a 
documentaţiei tehnico-economice. 

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

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 14 voturi pentru şi o abţinere a d-
nului Chelu Claudiu. 

Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii 
Publice, beneficiar Sabo Liviu. 

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

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 15 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 Ciuma Victoria,Socianu Mărioara şi Socianu Victor. 

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

Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 15 voturi pentru. 
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 Sorodoc Vasile,Sorodoc Lenuţa,Dănilă Ana, Dănilă Mihai Gheorghe. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 



 Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 15 voturi pentru. 
Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi, 

 Se prezintă cererea cu nr.9231/2012 formulată de Inspectoratul de Poliţie Judeţean 
Timiş, care solicită încheierea unui contract de comodat pentru spaţiul în care funcţionează. 
 D-nul Pop Valentin susţine că este de acord deoarece se va întreţine spaţiul de către 
comodatar. 
 D-nul Chelu Claudiu Adrian propune introducerea în contract a unei clauze care să 
interzică subînchirierea. 
 D-nul primar propune introducerea unei clauze de încetare de plin drept a contractului în 
cazul în care se desfiinţează poliţia. 
 Se supune la vot şi se aprobă cu 15 voturi pentru, cu condiţia propusă de d-nul primar. 
 Se prezintă cererea cu nr. 10.009/24.09.2012, formulată de către locuitorii din localitatea 
Albina, care solicită închirierea unui spaţiu din Căminul Cultural, S.C. Lagradia S.R.L. pentru 
deschiderea unui magazin alimentar. 
 D-nul Greschner Robert doreşte să ştie dacă această activitate se poate desfăşura în 
căminul cultural. 

D-na Bronţ Fabiola propune interzicerea vânzării alcoolului in magazin. 
D-nul Bucur Florin doreşte să ştie dacă spaţiul nu a fost promis tinerilor din localitatea 

Albina pentru desfăşurarea de diferite activităţi sportive şi divertisment, dacă se poate aloca alt 
spaţiu acestor tineri, dacă în alte cămine din comună se pot deschide magazine de acest fel şi 
ce beneficii s-ar aduce fără a deteriora spaţiul. 

D-nul primar susţine că pentru activităţile tineretului există un alt spaţiu iar camera în 
care se propune deschiderea magazinului nu este în sala căminului cultural , având un hol şi o 
intrare separată de aceasta. 

D-nul Petruse Remus doreşte să ştie dacă cererea este semnată de către locuitori sau 
de către societate. 

D-nul primar susţine că cererea este semnată de către un număr de aproximativ 124 
locuitori. 

D-nul Bucur Florin susţine că locuitorii din satul Albina vor avea un magazin alimentar 
chiar dacă nu se închiriează un spaţiu în cămin. 

D-nul Toie Gabriel propune vizitarea acestei locaţii şi purtarea unei discuţii cu cetăţenii. 
Se supune la vot cererea şi se respinge cu 8 voturi pentru, 6 abţineri a următorilor 

consilieri locali: Bronţ Marcela Fabiola, Lazea Lucian, Greschner Robert, Pop Valentin, Iftimie 
Elena şi 1 vot împotrivă a d-nului Chelu Claudiu. 

Se prezintă cererea d-nei Avrămescu Ana, care solicită un sprijin financiar pentru 
recuperarea cheltuielilor de înmormântare a nepotului acesteia. 

D-na Tămaş Mariana aduce la cunoştiinţa consiliului local că nepotul d-nei a suferit de o 
tumoră cerebrală şi are o pensie de 329 lei. 

Se propune întocmirea unui proiect de hotărâre pentru alocarea unei sume de 2.000 lei. 
Se prezintă cererea d-nei Ilaş Elena care solicită sprijin financiar pentru fiica ei, în 

vederea achitării cheltuielilor de deplasare la concursurile sportive. 
Se aprobă cu 15 voturi pentru întocmirea unui proiect de hotărâre pentru sedinţa viitoare 

şi a unei anchete sociale. 
Se prezintă cererea cu nr. 9413/2012 formulată de Inspectoratul Şcolar Judeţean Timiş 

privind personalul medical angajat la cabinetele medicale din şcoală. 
Se prezintă cererea cu nr. 9438/2012 formulată de către Asociaţia din Moşniţa pentru 

Iniţiative Comunitare în vederea înfiinţării a două clase independente. 
D-nul primar susţine că s-a rezolvat deja situaţia. 
Se prezintă cererea cu nr. 10.002 formulată de Şcoala cu Clasele I-VIII Moşniţa Nouă, 

care solicită amenajarea unei săli de clasă în holul principal al şcolii. 
Se sprobă cu 15 voturi pentru. 
 

                
                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                ÎNTOCMIT, 
                 BUCUR FLORIN OCTAVIAN 


