
Copyright Comuna Mosnita Noua

 

 
 
 

D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 
 
 

Privind convocarea în şedinţă ordinară a membrilor Consiliului Local Moşniţa Nouă 
 

Primarul comunei Moşniţa Nouă; 
Având în vedere prevederile art.39 alin .1. si ale art.68 alin 1 din Legea nr.215/2001 a 

Administraţiei Publice Locale,republicată, 
 

 
D I  S  P  U  N  E 

 
 

Art.1.  Se convoacă în sedinţă ordinară membrii consiliului local, pentru data de 
24.09.2014, orele 17.00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local şi va avea 
următoarea, 

 
ORDINE      DE      ZI 

 
 

 1.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special împuternicitului 
Consiliului Local al comunei Moşniţa Nouă  în Adunarea Generala ordinară a  Asociaților 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal  TIMIȘ. 
     2. Diverse. 

 

 

Art.2. Prezenta se comunică: 
 

- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş 
- Un exemplar se afişează 
- Moşniţa Nouă la 19.09.2014 
- Nr.102 
 
 
 
                         PRIMAR,                                                     AVIZEAZĂ, 
                  IOAN SORINCĂU                                                Secretar,                                            
                                                                                               Szabo Monika 
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 C  O  N  V  O  C  A  T  O  R 

 
Se convoacă în şedinţă ordinară  membrii consiliului local pentru data de 

 24.09.2014 ,orele 17,00 în sala de şedinţe consiliului local. Şedinţa va avea următoarea: 
 
 

ORDINE      DE      ZI 
 

 
  1.Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special împuternicitului 
Consiliului Local al comunei Moşniţa Nouă  în Adunarea Generala ordinară a  Asociaților 
Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal  TIMIȘ. 
     2. Diverse. 

 

 

NR.CRT. NUMELE ŞI PRENUMELE SEMNĂTURA 
1. BALTĂ RELU  
2. BRONŢ MARCELA FABIOLA  
3. BUCUR FLORIN OCTAVIAN  
4. CHELU ADRIAN CLAUDIU  
5. GRESCHNER ROBERT IULIAN  
6. KADAR GHEORGHE  
7. KOVACS ELISABETA  
8. LAZEA LUCIAN  
9. LAZĂR TOMA DAN  
10. PETRUSE REMUS VASILE  
11. POP VALENTIN  
12. SZŐLLŐSI IOSIF  
13. ŞORA MIHAELA CORINA  
14. TĂMAŞ MARIANA  
15. TOIE GABRIEL MARIUS  
        
    Moşniţa Nouă la                                                                                  
       19.09.2014                                                                               Secretar, 
                                                                                                    SZABO MONIKA 
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PROCES VERBAL 

 
Încheiat azi 27.08.2014  în şedinţa ordinară a Consiliului Local Moşniţa Nouă. 

 Din totalul de 15 consilieri locali sunt prezenţi 15 consilieri locali sunt prezenţi 13 
consilieri locali absenţi fiind Bucur Florin şi Kadar Gheorghe. 
 Preşedinte de şedinţă urmează d-na Kovacs Elisabeta. 
 Se aprobă cu 12 voturi pentru. 
 Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 30.07.2014. 
 Se aprobă cu 15 voturi pentru. 
 Se supune la vot următoarea: 

ORDINE DE ZI  
 

1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea recompensării cuplurilor care au împlinit 50 
de ani de la încheierea căsătoriei şi a  persoanelor care au împlinit vârsta de 80 de ani. 
  2.Proiect de hotărâre privind aprobarea  atribuirii de denumiri de străzi în 
Planurile Urbanistice Zonale aprobate prin hotărârile Consiliului Local Moşniţa Nouă . 

3. Proiect de hotărâre  privind aprobarea integrării terenului cu număr cadastral 
412749 ( nr.cadastral vechi A233) în suprafaţă de 62.700 mp, aflat în proprietatea  Şcolii 
cu Clasele I-VIII Moşniţa Nouă în  P.U.G.-ul comunei Moşniţa Nouă cu funcţiunea de ,, 
zonă de activităţi producţie,depozitare şi prestări servicii“. 

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare 
Zonă Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, Extravilan 
Comuna Moşniţa Nouă, finanţator Proteasa Alexandru Constantin, Horvat Luca Ciprian. 
       5.Diverse. 
   Se propune suplimentarea ordinii de zi cu   2 puncte şi anume: 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, pentru 
obiectivul de investiţie,, Modernizare DC 97 Moşniţa Veche-Timişoara˝  şi 
includerea în „Programul Național de Dezvoltare Locală”, din domeniul specific 
„ reabilitarea/modernizarea drumurilor publice clasificate şi încadrate, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de 
interes local, respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul 
localităţilor” din cadrul subprogramului „Modernizarea satului românesc”. 

2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea coofinanţării obiectivului de investiţie ,, 
Modernizare DC 97 Moşniţa Veche-Timişoara˝ în cadrul „Programului Național 
de Dezvoltare Locală”, din domeniul specific „ reabilitarea/modernizarea 
drumurilor publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu prevederile legale 
în vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri 
comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor” din cadrul 
subprogramului „Modernizarea satului românesc”. 

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

recompensării cuplurilor care au împlinit 50 de ani de la încheierea căsătoriei şi a  
persoanelor care au împlinit vârsta de 80 de ani. 
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Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Comisia economică a acordat aviz favorabil. 
Se propune suplimentarea  anexei la proiectul de hotărâre şi cu cererile depuse după 

comunicarea proiectului  spre studiu consilierilor locali. 
Se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi şi 1 abţinere a d-nului Petruse Remus, cu 

amendamentul propus. 
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea  

atribuirii de denumiri de străzi în Planurile Urbanistice Zonale aprobate prin hotărârile 
Consiliului Local Moşniţa Nouă . 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Comisia administrativă a acordat aviz  favorabil. 
Se supune la vot şi se aprobă cu 13 voturi pentru. 
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre  privind aprobarea 

integrării terenului cu număr cadastral 412749 ( nr.cadastral vechi A233) în suprafaţă de 
62.700 mp, aflat în proprietatea  Şcolii cu Clasele I-VIII Moşniţa Nouă în  P.U.G.-ul 
comunei Moşniţa Nouă cu funcţiunea de ,, zonă de activităţi producţie,depozitare şi 
prestări servicii“. 

Se prezintă proiectul de hotărâre de către d-nul arhitect  Buzulică Liviu. 
D-nul primar susţine că este vorba de terenul atribuit Şcolii Gimnaziale, se propune 

atribuirea acestei destinaţii pentru o mică zonă industrtială. 
Comisia administrativă a acordat aviz  favorabil. 
Se supune la vot şi se aprobă cu 13 voturi pentru. 
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind  aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zonă Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, 
Dotări şi Servicii Publice, Extravilan Comuna Moşniţa Nouă, finanţator Proteasa 
Alexandru Constantin, Horvat Luca Ciprian. 

Se prezintă proiectul de hotărâre de către d-nul arhitect  Buzulică Liviu. 
Comisia administrativă a acordat aviz  favorabil. 
Se supune la vot şi se aprobă cu 13 voturi pentru. 

  Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul de investiţie,, Modernizare DC 97 Moşniţa 
Veche-Timişoara˝  şi includerea în „Programul Național de Dezvoltare Locală”, din domeniul 
specific „ reabilitarea/modernizarea drumurilor publice clasificate şi încadrate, în 
conformitate cu prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, 
respectiv drumuri comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor” din cadrul 
subprogramului „Modernizarea satului românesc”. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Se supune la vot şi se aprobă cu 13 voturi pentru. 

  Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind  aprobarea 
coofinanţării obiectivului de investiţie ,, Modernizare DC 97 Moşniţa Veche-Timişoara˝ în 
cadrul „Programului Național de Dezvoltare Locală”, din domeniul specific „ 
reabilitarea/modernizarea drumurilor publice clasificate şi încadrate, în conformitate cu 
prevederile legale în vigoare, ca drumuri judeţene, drumuri de interes local, respectiv drumuri 
comunale şi/sau drumuri publice din interiorul localităţilor” din cadrul subprogramului 
„Modernizarea satului românesc”. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Se supune la vot şi se aprobă cu 13 voturi pentru. 
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, 
 

DIVERSE 
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Se prezintă cererea cu nr.10409/2014 formulată de către ,,Asociaţia din Moşniţa 

Veche pentru Iniţiative Comunitare“ prin care solicită atribuirea de trunchiuri de lemn de 
plop pentru confecţionarea de obilier urban pentru parcul din Moşniţa Veche. 

D-nul Petruse Remus susţin că se solicită 8 -1 0 bucăţi de trunchiuri iar confecţionarea 
se face cu muncă voluntară . 

Se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi pentru şi 1 abţinere a d-ului Petruse Remus. 
Se prezintă cererea cu nr. 10501/2014 pentru extindere proiect de mansardare şi 

apartamentare a SAD 1/A, clădirea în care functţionează cabinetele medicale din Moşniţa 
Nouă. 

D-na Kovacs Elisabeta propune amânarea proiectului de hotărâre pentru sedinţa 
următoare pentru a putea studia proiectul. 

 
 
 
 
 
 
 

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                ÎNTOCMIT, 
                     Elisabeta KOVACS 
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PROCES VERBAL 
 
 

Încheiat azi  02.09.2014 în şedinţa extraordinară  a Consiliului Local Moşniţa Nouă. 
 Din totalul de 15 consilieri locali sunt prezenţi 13 consilieri locali, absenţi fiind Chelu 
Claudiu Adrian şi Lazăr Toma Dan. 
 Preşedinte de şedinţă urmează d-nul Lazea lucian. 
 Se aprobă cu 12 voturi pentru. 
 Se supune la vot următoarea: 
 

 
ORDINE DE ZI 

 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru 
obiectivul de investiţie,, Construire Casă de Cultură în localitatea Moşniţa Nouă”şi includerea 
în„Programul Național de Dezvoltare Locală”, din domeniul specific realizarea / extinderea/ 
reabilitarea/modernizarea unor obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, 
muzee, centre culturale multifuncţionale, teatre ” din cadrul subprogramului „Modernizarea 
satului românesc”. 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanţării obiectivului de investiţie ,, 
Construire Casă de Cultură în localitatea Moşniţa Nouă” şi includerea în„Programul Național 
de Dezvoltare Locală”,din domeniul specific realizarea /extinderea/reabilitarea/modernizarea 
unor obiective culturale de interes local, respectiv biblioteci, muzee, centre culturale 
multifuncţionale, teatre ” din cadrul subprogramului „Modernizarea satului românesc. 

Se aprobă cu 13 voturi pentru. 
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi. 
Se prezintă proiectul de hotărâre de către arhitect Buzulică Liviu. 
D-nul Kadar Gheorghe propune realizarea unei săli pe plan înclinat. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 13 voturi pentru. 
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi. 
Se prezintă proiectul de hotărâre de către arhitect Buzulică Liviu. 
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 13 voturi pentru. 
 

 
 
 

                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                ÎNTOCMIT, 
                       Lucian LAZEA 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
privind acordarea unui mandat special împuternicitului Consiliului Local al comunei 
Moşniţa Nouă  în Adunarea Generala ordinară a  Asociaților Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Apă-Canal  TIMIȘ 

 
                  Consiliul local al comunei Moşniţa Nouă, 

• Ţinând cont de adresa cu nr.11450/17.09.2014 transmisă de Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş, 

• Având în vedere prevederile Legii serviciilor comunitare de utilităti publice  
nr. 51/2006, cu modificările și completările ulterioare ale Legii nr.241/2006 
privind serviciul de alimentare cu apă şi canalizare, 

• Prevederile Statului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş, 
art.21(1), 

• În temeiul art.11,art.36 alin.2 lit.e şi alin.7 lit.c precum şi art.45 alin.3 din Legea 
215/2001 a administraţiei publice locale,republicate, 
 

HOTĂRÂŞTE 
 

Art 1. Se mandatează domnul IOAN SORINCĂU  primar al comunei  Moşniţa Nouă, 
cetăţean român, născut la data de 16.09.1952 la Timişoara, domiciliat în Moşniţa Nouă, 
posesor al C.I. seria TZ nr.084184, eliberat de SPCLEP Moşniţa Nouă la data de 11.09.2013, 
ca în şedinţa ordinară din data de 30.10.2014, să aprobe intrarea în asociaţie a următoarelor 
comune: Cenad, Beba Veche, Dudeştii Vechi, Şandra, Bârna şi Darova.  
Art.2. Direcţiile de specialitate din cadrul aparatului propriu al Consiliului Local Moşniţa 
Nouă vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri car va fi transmisă Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş. 
 
Art. 3. – Prezenta Hotărâre se comunică: 

- Instituției Prefectului – Județul Timiș 
- Primăriei municipiul / orașul / comuna 
- Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş 
- Cetățenilor comunei prin afișare 
- Moşniţa Nouă la 19.09.2014 

 
                               ÎNTOCMIT, 
                                 PRIMAR, 
                           IOAN SORINCĂU 
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