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Încheiat azi  30.01.2013  în şedinţa ordinară a Consiliului Local Moşniţa Nouă. 
 Din totalul de 15 consilieri locali sunt prezenţi 12 consilieri locali, absenţi  fiind d-nii 
Greschner Robert, Chelu Caludiu şi d-na Iftimie Elena, aceasta din urmă se prezintă la 
prezentarea punctului 5 de pe ordinea de zi. 
 La şedinţă participă d-nul Gornic Florin Ioan. 
 Preşedinte de şedinţă urmează d-nul Szollosi Iosif. 
 Se aproba cu 11 voturi pentru. 
 Se supun la vot procesele verbale ale sedinţelor din data de  19.12.2012, 
31.12.2012. 

Se aprobă cu 12 voturi pentru. 
 Se supune la vot următoarea: 
 

ORDINE      DE      ZI 
 

 
1. Proiect de hotărâre privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi 

exercitarea activităţii de gopspodărire comunală. 
2. Proiect de hotărâre privind  cedarea cu titlu gratuit a unei încăperi din clădirea 

cuprinsă în C.F. nr.403235-C1-U4, nr.top.679/1/III, SAD 3, situată în Moşniţa Nouă la 
nr.272, Filialei Judeţene Timiş a Asociaţiei Comunelor din România, în vederea stabilirii 
sediului. 
 3. Proiect de hotărâre privind  suspendarea activităţii S.C. MOŞNIŢEANA S.R.L., pe 
o perioadă de trei ani 
 4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 1.850 lei d-
nei Luca Maria  în vederea decontării cheltuielilor de înmormântare al defunctului Luca 
Dumitru. 
 5. Proiect de hotărâre privind propunerea de încadrare a sectorului de drum comunal 
DC 149, care face parte din DC 149 Moşniţa Veche- Bucovăţ şi  a sectorului de drum 
comunal DC 152 care face parte din DC 152 Giroc-Urseni- Moşniţa Nouă – Moşniţa –
Veche, în categoria drmurilor judeţene. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentului, a delimitării şi înscrierea 
în cartea funciară,în proprietatea publică a comunei Moşniţa Nouă,  a imobilului cu 
nr.cadastral DC 96/2, în suprafaţă de 4028 mp. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona 
Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari  Baltă 
Nicolae, Baltă Daniela Monica. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării şi editării unui ziar local intitulat ,, 
Cronica Moşniţei,,. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unei lame de zăpadă, în 
vederea realizării acţiunilor de deszăpezire. 

10. Diverse 
Se propune suplimentarea ordinii de zi cu 1 punct : 



            Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona 
Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari  Tomos 
Rodica, Muscu Olga Marilena, Hada Calin-Nicolae, Hada  Adriana, Aivanoae Elena, 
Aivanoae Aurel, Bucur Romul, Bucur Treja, Carebia Florin Ioan, Carebia Rodica, Ciocan 
Daniel Luis, Scholtz Christine, Ienci Ioan Catalin, Ienci Cornelia Toca Dumitru, Toca 
Maria, Lurtz Horst, Lurtz Gertrude, Sc Kredli Srl, Murariu Cristian, Murariu Radu, 
Paraschiv Corina Filosina, Paraschiv Marius Tiberiu, Mesesan Gheorghe-Liviu, Budugan 
Remus, Budugan Daniela, Zugravu Aurel, Zugravu Georgeta, Alexiu Teodor Mircea, 
Petroviciu Maria, Petroviciu Ion, Milencovici Dalibor Cristian, Milencovici Slageana 
Sandra, Murariu Daniel, Lupulescu Miron, Lupulescu Elena, Laza Iolanda, Cenac Cristina 
Daniela, Cenac Catalin Cristinel, Caprioru Nicolae, Radu Gheorghe, Radu Vasilica. 

 
Se aprobă cu 12 voturi pentru. 
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind însuşirea 
Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de 
gopspodărire comunală. 
Se prezintă proiectul de hotărâre, de către d-nul primar. 
Comisia de urbanism şi comisia economică au acordat avize favorabile. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 12 voturi pentru. 
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind  cedarea cu titlu 

gratuit a unei încăperi din clădirea cuprinsă în C.F. nr.403235-C1-U4, nr.top.679/1/III, SAD 
3, situată în Moşniţa Nouă la nr.272, Filialei Judeţene Timiş a Asociaţiei Comunelor din 
România, în vederea stabilirii sediului. 

Se prezintă proiectul de hotărâre, de către d-nul primar. 
Comisia de urbanism şi comisia economică au acordat avize favorabile. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 12 voturi pentru. 
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind  suspendarea 

activităţii S.C. MOŞNIŢEANA S.R.L., pe o perioadă de trei ani. 
Se prezintă proiectul de hotărâre, de către d-nul primar. 
Comisia de urbanism şi comisia economică au acordat avize favorabile. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 12 voturi pentru. 
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind acordarea unui 

sprijin financiar în suma de 1.850 lei d-nei Luca Maria  în vederea decontării cheltuielilor de 
înmormântare al defunctului Luca Dumitru. 

Se prezintă proiectul de hotărâre, de către d-nul primar. 
Comisia de urbanism şi comisia economică au acordat avize favorabile. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 12 voturi pentru. 
La şedinţă se prezintă d-na Iftimie Elena. 

 Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind propunerea de 
încadrare a sectorului de drum comunal DC 149, care face parte din DC 149 Moşniţa 
Veche- Bucovăţ şi  a sectorului de drum comunal DC 152 care face parte din DC 152 Giroc-
Urseni- Moşniţa Nouă – Moşniţa –Veche, în categoria drmurilor judeţene. 

Se prezintă proiectul de hotărâre, de către d-nul primar. 
Comisia de urbanism şi comisia economică au acordat avize favorabile. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 13 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 

amplasamentului, a delimitării şi înscrierea în cartea funciară,în proprietatea publică a 
comunei Moşniţa Nouă,  a imobilului cu nr.cadastral DC 96/2, în suprafaţă de 4028 mp. 
 
 

Se prezintă proiectul de hotărâre, de către d-nul primar. 
Comisia de urbanism şi comisia economică 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 
Planului Urbanistic Zonal - Dezvoltare Zona Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, 
Dotări şi Servicii Publice, beneficiari  Baltă Nicolae, Baltă Daniela Monica. 

Se prezintă proiectul de hotărâre, de către d-nul primar. 
Comisia de urbanism  a acordat aviz favorabil. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 13 voturi pentru. 
Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 

înfiinţării şi editării unui ziar local intitulat ,, Cronica Moşniţei,,. 
Se prezintă proiectul de hotărâre, de către d-nul primar. 
Comisia de urbanism şi comisia economică 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 

achiziţionării unei lame de zăpadă, în vederea realizării acţiunilor de deszăpezire. 
Se prezintă proiectul de hotărâre, de către d-nul viceprimar. 
Comisia de urbanism şi comisia economică au acordat avize favorabile. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 13 voturi pentru. 
Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţială cu Funcţiuni 
Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari  Tomos Rodica, Muscu 
Olga Marilena, Hada Calin-Nicolae, Hada  Adriana, Aivanoae Elena, Aivanoae 
Aurel, Bucur Romul, Bucur Treja, Carebia Florin Ioan, Carebia Rodica, Ciocan 
Daniel Luis, Scholtz Christine, Ienci Ioan Catalin, Ienci Cornelia Toca Dumitru, 
Toca Maria, Lurtz Horst, Lurtz Gertrude, Sc Kredli Srl, Murariu Cristian, Murariu 
Radu, Paraschiv Corina Filosina, Paraschiv Marius Tiberiu, Mesesan Gheorghe-
Liviu, Budugan Remus, Budugan Daniela, Zugravu Aurel, Zugravu Georgeta, 
Alexiu Teodor Mircea, Petroviciu Maria, Petroviciu Ion, Milencovici Dalibor 
Cristian, Milencovici Slageana Sandra, Murariu Daniel, Lupulescu Miron, 
Lupulescu Elena, Laza Iolanda, Cenac Cristina Daniela, Cenac Catalin Cristinel, 
Caprioru Nicolae, Radu Gheorghe, Radu Vasilica. 
Se prezintă proiectul de hotărâre, de către d-nul primar. 
D-nul Pop Valentin susţine că a fost prezentat proiectul de htărâre în şedinţa 
comisiei de urbanism. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 13 voturi pentru. 

 Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi: 
 

DIVERSE 
  
 Se prezintă cererea cu nr.578/2013, formulată de către Şcoala Gimnazială Moşniţa 
Nouă, care solicită suplimentarea bugetului de cheltuieli materiale a şcolii cu suma de 
34.000 lei pentru plata serviciilor medicale în asistenţă medicală şcolară. 
 Se supune la vot şi se aprobă cu 13 voturi pentru, suma se va cuprinde în bugetul 
local la întocmirea acestuia. 
 D-nul Gornic Florin doreşte să i se acorde cuvântul. 
 D-nul primar îi propune să depună în scris problemele pe care doreşte să le discute 
şi va primii răspuns. 

Se prezintă referatul cu nr.614/2013, formulat de către referent cultural Zele Anca 
Mariana, privind amenajarea unui punct muzeal de etnografie locală în localitatea Albina. 
 Se supune la vot şi se aprobă cu13 voturi pentru. 
 Se prezintă cererea cu nr.831/2013, formulată de către Anghel Claudia, în vederea 
acordării unui sprijin pentru reabilitarea apartamentului distrus în urma unui incendiu. 
 D-nul primar propune asigurarea manoperei de către angajaţii S.C. Moşniţeana 
S.R.L., cu materialele puse la dispoziţie de către solicitantă. 
 Se aprobă cu 13 voturi pentru. 



 Se prezintă cererea cu nr. 12568/2012 formulată de către d-nul Musteaţă Petru. 
pentru scutirea a jumătate din taxa pentru ridicarea deşeurilor menajere. 
 D-nul susţine că poate discuta cu reprezetanţii societăţii pentru a obţine această 
scutire. 
 Se aprobă cu 13 voturi pentru. 
 
 
 

 
 

                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                ÎNTOCMIT, 
                       SZOLLOSI IOSIF 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            
 


