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CONSILIUL LOCAL MO ŞNIŢA NOUĂ 
 
 

PROCES VERBAL 
 

Încheiat azi  27.02.2013  în şedinţa ordinară a Consiliului Local Moşniţa Nouă. 
 Din totalul de 15 consilieri locali sunt prezenţi 15 consilieri locali. 
 Preşedinte de şedinţă urmează d-na Şora Mihaela. 
 Se aproba cu 14 voturi pentru. 
 Se supun la vot procesul verbal al sedinţei anterioare. 

Se aprobă cu 14 voturi pentru şi o abţinere a d-nului Chelu Adrian, deoarece a fost 
absent. 
 Se supune la vot următoarea: 
 

ORDINE      DE      ZI 
 

 
 

1. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea unor măsuri 
pentru gospodărirea localităţii, precum şi constatarea faptelor ce constituie contravenţii. 

2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea raportului de evaluare al terenului intravilan 
in suprafaţă de  502 mp,situat in localitatea Moşniţa Nouă,cuprins in C.F. 400822 Moşniţa 
Nouă, nr. cadastral 400822 şi vânzarea terenului proprietarului construcţiilor,d-nului 
Galamboş Ladislau. 

3. Proiect de hotărâre rivind  aprobarea diminuării suprafeţelor imobilelor înscrise în 
C.F. nr.416236, 413900, 416235 Moşniţa Nouă, nr.top 235/21, 235/9, 235/10 şi a schimbării 
categoriei de folosinţă din teren neproductiv în teren pentru drum în intravilan. 
 4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea intabulării imobilului cu nr. cadastral DS 354 ( 
identic cu nr.top 305-306/b) cu suprafaţa de 616 mp, în domeniul public al comunei Moşniţa 
Nouă, conform documentaţiei anexate. 
 5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea scutirii de la plata majorărilor de întârziere 
aferente debitelor restante datorate de către persoanele fizice şi juridice. 

6. Proiect de hotărâre privind  aprobarea intabulării imobilului cu nr. cadastral DE 
127/3 ( identic cu nr. top cu suprafaţa de 3970 mp, în domeniul public al comunei Moşniţa 
Nouă, conform documentaţiei anexate. 

7. Proiect de hotărâre privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi 
exercitarea activităţii de audit public intern, cât şi a altor activităţi necesare comunei Moşniţa 
Nouă. 

8. Proiect de hotărâre privind  asocierea comunei Moşniţa Nouă  la  Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitare SIMIT . 

9. Proiect de hotărâre  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona 
Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari S.C. F.I.U. 
S.R.L. 

10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona 
Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari Hajjaj Maria, 
Hajjaj Ali Abdul Rahman Ali. 

11.Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –
,,REALIZARE PARC FOTOVOLTAIC ŞI RACORDARE LA SEN,,  EXTRAVILAN MOŞNIŢA 
NOUĂ, beneficiari S.C. IMPERIUM CONSULTING S.R.L. 

12. Diverse.  



 Se aprobă 15 voturi pentru. 
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre pentru aprobarea 

Regulamentului privind stabilirea unor măsuri pentru gospodărirea localităţii, precum şi 
constatarea faptelor ce constituie contravenţii. 

 Se prezintă completările propuse de către cetăţeni în urma dezbaterii publice. 
 Comisiile de specialitate au acordat avize favorabile. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 15 voturi pentru, cu 
amendamentele discutate. 

Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre  privind aprobarea 
raportului de evaluare al terenului intravilan in suprafaţă de  502 mp,situat in localitatea 
Moşniţa Nouă,cuprins in C.F. 400822 Moşniţa Nouă, nr. cadastral 400822 şi vânzarea 
terenului proprietarului construcţiilor, d-nului Galamboş Ladislau. 
 Se prezintă proiectul de hotărâre. 
 Comisia economică a acorat aviz favorabil. 
 D-nul Greschner Robert doreşte să ştie dacă s-a amenajat spaţiul comercial, conform 
proiectului. 
 D-nul Szollosi Iosif susţine că a văzut imobilul şi la subsol este amenajat spaţiul 
comercial. 
 Se supune la vot şi se aprobă cu 15 voturi pentru. 

Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre rivind  aprobarea 
diminuării suprafeţelor imobilelor înscrise în C.F. nr.416236, 413900, 416235 Moşniţa Nouă, 
nr.top 235/21, 235/9, 235/10 şi a schimbării categoriei de folosinţă din teren neproductiv în 
teren pentru drum în intravilan. 
 Se prezintă proiectul de hotărâre. 
 D-nul Pop Valentin doreşte să ştie dacă ridicarea topografică s-a efectuat pe tot 
cvartalul. 
 D-nul primar confirmă că s-a efectuat pe tot cvartalul. 
 Se supune la vot şi se aprobă cu 15 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind  aprobarea 
intabulării imobilului cu nr. cadastral DS 354 ( identic cu nr.top 305-306/b) cu suprafaţa de 
616 mp, în domeniul public al comunei Moşniţa Nouă, conform documentaţiei anexate. 
 Comisia economică şi comisia de urbanism au acordat avize favorabile. 
 Se supune la vot şi se aprobă cu 15 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind  aprobarea scutirii 
de la plata majorărilor de întârziere aferente debitelor restante datorate de către pesroanele 
fizice şi juridice. 
 Comisia de urbanism propune achitarea debitelor integral până la data de 30.09.2013. 
 D-nul primar susţine că începând cu anul viitor toate impozitele vor fi preluate de către 
A.N.A.F. şi după aceea ne vor fi alocate de la bugetul de stat, de aceea ar fi oportună 
colectarea debitelor chiar şi fără penalităţi, pentru a intra anul acesta la bugetul local. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 14 voturi pentru şi 1 abţinere a 
d-nei Iftimie Elena, cu propunerea comisiei de urbanism. 

Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind  aprobarea 
intabulării imobilului cu nr. cadastral DE 127/3 ( identic cu nr.top cu suprafaţa de 3970 mp, în 
domeniul public al comunei Moşniţa Nouă, conform documentaţiei anexate. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
 Comisia economică şi comisia de urbanism au acordat avize favorabile. 
 Se supune la vot şi se aprobă cu 15 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind însuşirea 
Acordului de cooperare privind organizarea şi exercitarea activităţii de audit public intern, cât 
şi a altor activităţi necesare comunei Moşniţa Nouă. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 



 Comisia economică şi comisia de urbanism au acordat avize favorabile. 
 Se supune la vot şi se aprobă cu 15 voturi pentru. 

Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind  asocierea 
comunei Moşniţa Nouă  la  Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitare SIMIT . 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
 Comisia economică şi comisia de urbanism au acordat avize favorabile. 
 Se supune la vot şi se aprobă cu 15 voturi pentru. 

Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre  privind aprobarea 
Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări 
şi Servicii Publice, beneficiari S.C. F.I.U. S.R.L. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
 Comisia  de urbanism a acordat aviz favorabil. 
 Se supune la vot şi se aprobă cu 15 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 Hajjaj Maria, Hajjaj Ali Abdul Rahman Ali. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
 Comisia  de urbanism a acordat aviz favorabil. 
 Se supune la vot şi se aprobă cu 15 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi,proiect de hotărâre privind privind 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „REALIZARE PARC FOTOVOLTAIC ŞI RACORDARE 
LA SEN”  EXTRAVILAN MOŞNIŢA NOUĂ, beneficiari S.C. IMPERIUM CONSULTING S.R.L. 
 D-nul primar retrage proiectul de hotărâre în vederea consultării unui specialist în 
protecţia mediului. 
 Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi, 
 
 

DIVERSE 
 
 
 Se prezintă adresa  S.C. Borgo Italiano S.R.L. care propune finanţarea în comun a 
staţiei de pompare a apei potabile în localitatea Albina. 
 Se aprobă întocmirea unui proiect de hotărâre în acest sens. 
 D-nul Baltă Relu solicită în numele cetăţenilor din localitatea Urseni introducerea  
cursei autobuzului de la ora 14.00. 
 
 

 
                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                ÎNTOCMIT, 
                       ŞORA MIHAELA 
 
                   


