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ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ  
 PRIMĂRIA COMUNEI MOŞNIŢA NOUĂ 
 

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 
28.05.2014, 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 revocarea Hotărârii Consiliului Local cu nr. 66/15.05.2009 

privind aprobarea atribuirii în concesiune a parcelelor de teren cuprinse în C.F. nr.1759, 
nr.cadsatral A 135-137/1/5, A 135-137/1/6, A 135-137/1/64, A 135-137/1/65, partidelor 
politice care au reprezentanţi în Consiliul Local al comunei Moşniţa Nouă, în vederea 
construirii de sedii politice. 

2. Proiect de hotărâre  privind  stabilirea locurilor de desfăşurare a adunărilor publice în comuna 
Moşniţa Nouă. 

3. Proiect de hotărâre  alocarea sumei de 13.475 lei,din bugetul local,în vederea cumpărării de 
cadouri şi acordarea de diplome,premii, preşcolarilor şi şcolarilor înscrişi la şcolile de pe 
raza comunei  Moşniţa Nouă, cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului,1 Iunie şi alocarea 
sumei de 3.000 lei în vederea achiziţionării de cărţi pentru premierea elevilor cu rezultate 
foarte bune la sfârşitul anului şcolar. 

4. Proiect de hotărâre privind  alocarea sumei de 2.500 lei,din bugetul local,necesar inchirieri 
unui autocar in vederea organizarii unei excursii de o zi pentru copiii Scolii Gimnaziale 
Mosnita Noua cu rezultate deosebite in actiuni cu impact social Consiliul Local al 
com.Moşniţa Nouă. 

5. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 2.500 lei necesar inchirierii unui autocar in vederea 
organizarii unei excursii în zilele 7,8.9 iunie 2014 la Sărbătoarea Rusaliilor din satul Sebeşul de 
Jos, judeţul Sibiu, pentru un grup de dansatori din localitatea Albina. 

6. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă domnului Tobei Nelu a terenului cu număr 
cadastral A135-137/1/6 Moşniţa Nouăp,atribuit în concesiune Organizaţiei Locale Moşniţa 
Nouă a Partidului Naţional Liberal prin Hotrârea de Consiliu Local nr.66/2009. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii unui  proiect pentru investiţia ,,Amenajare în pod 
existent-  dormitoare copii“ pentru imobilul Grădiniţă Moşniţa Nouă cuprinsă în 142 Moşniţa 
Nouă nr.top 704. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea  alipirii parcelelor de teren înscrise în C.F. 413723, 413724 
Moşniţa Nouă, număr cadastral 413723,413724 cu suprafeţe de 554 mp,respectiv 529 mp, 
atribuite în folosinţă gratuită , în baza Legii 15/2003, fraţilor Baltă Ramona Daniela şi Baltă 
Lucian Ovidiu. 
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9. Proiect de hotărâre privind   aprobarea proiectării unei construcţii – garaj depozit în suprafaţă de 
150 mp, pe parcela de teren cuprinsă în C.F. nr.400576 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 50828, 
situată în localitatea Moşniţa Nouă, lângă piaţă. 

10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea întocmirii documentaţiilor pentru ridicări topografice cu 
nivelment,delimitarea în teren a parcelelor, proiectarea instalaţiilor de apă-canal faza PT,CS, 
DDE, studii geotehnice, pentru parcelele de teren rezultate în urma dezlipirii P.U.Z.-ului aprobat 
prin H.C.L. cu nr.18/26.02.2007. 

11.Diverse.  
 

 
 

Art.2. Prezenta se comunică: 
- Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş 
- Un exemplar se afişează la avizier şi pe pagina de internet a comunei Moşniţa Nouă, 

www.mosnitanoua.ro 
- Moşniţa Nouă la 23.05.2014 
- Nr.58 

              
 
 
 
                     PRIMAR,                                                     AVIZEAZĂ, 

                     Ioan   SORINCĂU                                                 Secretar,                                            
                                                                                                 Monika SZABO 
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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  28.05.2014 , 
orele 17,00 în sala de şedinţe consiliului local. Şedinţa va avea următoarea: 

 
 

ORDINE      DE      ZI 
 
1. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local cu nr. 66/15.05.2009 

privind aprobarea atribuirii în concesiune a parcelelor de teren cuprinse în C.F. nr.1759, 
nr.cadsatral A 135-137/1/5, A 135-137/1/6, A 135-137/1/64, A 135-137/1/65, partidelor 
politice care au reprezentanţi în Consiliul Local al comunei Moşniţa Nouă, în vederea 
construirii de sedii politice. 

2. Proiect de hotărâre  privind  stabilirea locurilor de desfăşurare a adunărilor publice în comuna 
Moşniţa Nouă. 

3. Proiect de hotărâre  alocarea sumei de 13.475 lei,din bugetul local,în vederea cumpărării de 
cadouri şi acordarea de diplome,premii, preşcolarilor şi şcolarilor înscrişi la şcolile de pe 
raza comunei  Moşniţa Nouă, cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului,1 Iunie şi alocarea 
sumei de 3.000 lei în vederea achiziţionării de cărţi pentru premierea elevilor cu rezultate 
foarte bune la sfârşitul anului şcolar. 

4. Proiect de hotărâre privind  alocarea sumei de 2.500 lei,din bugetul local,necesar inchirieri 
unui autocar in vederea organizarii unei excursii de o zi pentru copiii Scolii Gimnaziale 
Mosnita Noua cu rezultate deosebite in actiuni cu impact social Consiliul Local al 
com.Moşniţa Nouă. 

5. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 2.500 lei necesar inchirierii unui autocar in vederea 
organizarii unei excursii în zilele 7,8.9 iunie 2014 la Sărbătoarea Rusaliilor din satul Sebeşul de 
Jos, judeţul Sibiu, pentru un grup de dansatori din localitatea Albina. 

6. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă domnului Tobei Nelu a terenului cu număr 
cadastral A135-137/1/6 Moşniţa Nouăp,atribuit în concesiune Organizaţiei Locale Moşniţa 
Nouă a Partidului Naţional Liberal prin Hotrârea de Consiliu Local nr.66/2009. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea întocmirii unui  proiect pentru investiţia ,,Amenajare în pod 
existent-  dormitoare copii“ pentru imobilul Grădiniţă Moşniţa Nouă cuprinsă în 142 Moşniţa 
Nouă nr.top 704. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea  alipirii parcelelor de teren înscrise în C.F. 413723, 413724 
Moşniţa Nouă, număr cadastral 413723,413724 cu suprafeţe de 554 mp,respectiv 529 mp, 
atribuite în folosinţă gratuită , în baza Legii 15/2003, fraţilor Baltă Ramona Daniela şi Baltă 
Lucian Ovidiu. 

9. Proiect de hotărâre privind   aprobarea proiectării unei construcţii – garaj depozit în suprafaţă de 
150 mp, pe parcela de teren cuprinsă în C.F. nr.400576 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 50828, 
situată în localitatea Moşniţa Nouă, lângă piaţă. 

 
10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea întocmirii documentaţiilor pentru ridicări topografice cu 

nivelment,delimitarea în teren a parcelelor, proiectarea instalaţiilor de apă-canal faza PT,CS, 
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DDE, studii geotehnice, pentru parcelele de teren rezultate în urma dezlipirii P.U.Z.-ului aprobat 
prin H.C.L. cu nr.18/26.02.2007. 

         11.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                                                                                  
          23.05.2014                                                                                     Secretar, 
                                                                                                          SZABO MONIKA 
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PROCES VERBAL 
 

Încheiat azi 30.04.2014  în şedinţa ordinară a Consiliului Local Moşniţa Nouă. 
 Din totalul de 15 consilieri locali sunt prezenţi 15 consilieri locali sunt prezenţi 15 consilieri 
locali. 
 Preşedinte de şedinţă urmează d-na Şora Mihaela. 
 Se aprobă cu 14 voturi pentru. 
 Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 31.03.2014 şi al şedinţelor 
de îndată din data de 10.04.2014 şi 15.04.2014. 
 Se aprobă cu 15 voturi pentru. 
 La şedinţă participă următorii cetăţeni: Drigu Lăcrinioara, Arotăriţei , Szabo Iuliana, Mihuţ 
Sonia, Mihuţ Sofia. 
   
 Se supune la vot următoarea: 

ORDINE DE ZI 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. 
nr.412016  Moşniţa Nouă, nr.cadastral 412016 cu suprafaţa de 500 mp, în vederea încheierii 
unui contract de concesiune, în favoarea soţilor Toderaş Adrian şi Crina-Gabriela, în calitate de 
proprietari ai construcţiilor. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare a terenului cuprins în C.F. nr. 
413770  Urseni, nr.cadastral 413770 cu suprafaţa de 451 mp, în vederea încheierii unui contract 
de conce-siune, în favoarea d-nului Rodean Vasile şi soţia Rodean Emilia, în calitate de 
proprietari ai construcţiilor. 

3. Proiect de hotărâre privind diminuării suprafeţelor de teren cuprinse în cărţile funciare 
enumerate mai jos, aflate în proprietatea privată a comunei Moşniţa Nouă, situate în localitatea 
Rudicica, conform măsurătorilor efectuate. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui container birou Tip 20, d-nei Ciuclea 
Ileana pentru a putea fi folosit ca locuinţă socială de necesitate. 

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea  rectificării bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe 
anul 2014 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii parcelelor de teren înscrise în C.F. 400414, 
400415 Moşniţa Nouă, număr cadastral 400414,404415, cu suprafeţe de 788 mp, iar ulterior 
dezlipirea acestora în trei parcele de 525 mp, 525 mp,  respectiv 526 mp. 

7. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri străzilor rezultate în urma dezlipirii Planului 
Urbanistic Zonal al terenului cu nr. cadastral Pş 145/1.  

8. Proiect de hotărâre privind modificării prevederilor Hotărârii Consiliului Local 
nr.61/31.10.2008 privind aprobarea Planului de Măsuri pentru asigurarea participării 
instituţiilor publice, agenţilor economici şi a cetăţenilor comunei Moşniţa Nouă la realizarea 
acţiunilor de înfăptuire şi păstrare a ordinii şi curăţeniei pe teritoriul comunei şi la efectuarea la 
timp a activităţilor edilitar-gospodăreşti. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local cu nr. 
11/27.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului de gospodărire a comunei Moşniţa Nouă. 
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10. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  proiectării unei construcţii – hală piaţă agroalimentară, 
în suprafaţă de aproximativ 400 mp, pe terenul cuprins în C.F. 1759, nr. top 591/2/2-603/2/2, 
582/1/1/3/2/2, 583/2/2/23, unde funcţionează actuala piaţă din localitatea Moşniţa Nouă. 

11. Proiect de hotărâre aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţială cu 
Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari Cosmin ANCUȚI și Codruța-
Orniana ANCUȚI. 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona 
Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari Ioan 
FLORESCU și asociații. 

 13. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţială 
cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari Ioachim COZMA și asociații. 
 14.Diverse.  
 
 Se aprobă cu 15 voturi pentru. 
 Se trtece  la punctul nr.1 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 
raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr.412016  Moşniţa Nouă, nr.cadastral 412016 
cu suprafaţa de 500 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea soţilor 
Toderaş Adrian şi Crina-Gabriela, în calitate de proprietari ai construcţiilor. 
 Se prezintă proiectul de hotărâre. 
 Comisia economică  a acordat aviz favorabil. 
 Se supune la vot proiectul de hotărrâreşi se aprobă cu 14 voturi pentru şi o abţinere a d-nului 
Chelu Claudiu. 
 Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de 
evaluare a terenului cuprins în C.F. nr. 413770  Urseni, nr.cadastral 413770 cu suprafaţa de 451 mp, 
în vederea încheierii unui contract de conce-siune, în favoarea d-nului Rodean Vasile şi soţia 
Rodean Emilia, în calitate de proprietari ai construcţiilor. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
 Comisia economică  a acordat aviz favorabil. 
 Se supune la vot proiectul de hotărrâre şi se aprobă cu 14 voturi pentru şi o abţinere a d-
nului Chelu Claudiu. 
 Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi,proiect de hotărâre  privind aprobarea diminuării 
suprafeţelor de teren cuprinse în cărţile funciare enumerate mai jos, aflate în proprietatea privată a 
comunei Moşniţa Nouă, situate în localitatea Rudicica, conform măsurătorilor efectuate. 

Comisia administrativă  a acordat aviz favorabil. 
 Se supune la vot proiectul de hotărrâre şi se aprobă cu 15 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii 
unui container birou Tip 20, d-nei Ciuclea Ileana pentru a putea fi folosit ca locuinţă socială de 
necesitate. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
 Comisia economică  a acordat aviz favorabil. 
 Se supune la vot proiectul de hotărrâre şi se aprobă cu 15 voturi pentru . 

 Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea  rectificării 
bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2014. 

Se prezintă proiectul de hotărâre de către contabil Togerescu Dumitru. 
 Comisia economică  a acordat aviz favorabil. 
 Se supune la vot proiectul de hotărrâre şi se aprobă cu 15 voturi pentru . 
 Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii 
parcelelor de teren înscrise în C.F. 400414, 400415 Moşniţa Nouă, număr cadastral 400414,404415, 
cu suprafeţe de 788 mp, iar ulterior dezlipirea acestora în trei parcele de 525 mp, 525 mp,  respectiv 
526 mp. 
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 Se prezintă proiectul de hotărâre de către d-nul primar, după realizarea intabulării parcelelor 
rezultate , o parcelă se va atribui d-nului Tobei  Ionel, în vederea construirii de locuinţă. 
 Deasemenea susţine că s-a mai depus un proiect de hotărâre de către d-nul Bucur Florin prin 
care se propune atribuirea în folosinţă a terenului destinat concesionării Partidului Liberal pentru 
construirea de sediu, care a fost transmis comisiei de specialitate pentru avizare. 

D-nul Bucur Florin propune atribuirea parcelei destinate construirii de sediu, d-lui Tobei 
Ionel, deoarece cererea este de mult timp nesoluţionată. 

D-nul Kadar Gheorghe susţine în continuare ideea atribuirii de terenuri fiecărui cetăţean în 
localitatea de domiciliu, existând un teren disponibil în localitatea Moşniţa Veche este de acord cu 
propunerea d-nului primar. 

D-nul Petruse Remus propune discutarea acestui proiect de hotărâre împrună cu proiectul de 
hotărâre iniţiat de d-nul Bucur Florin. 

D-nul Pop Valentin  propune păstrarea parcelelor de teren cazurilor sociale. 
D-nul Bucur Florin susţine că în altă şedinţă s-a propus partidelor politice să renunţe la 

dreptul conferit de hotărârea consiliului local, de a concesiona o parcelă de teren,  pentru 
rezolvarea cazurilor sociale. 

D-nul primar susţine că, cosilierii PNL nu sunt din localitatea Moşniţa Nouă, de aceea au 
propus atribuirea parcelei de teren din Moşniţa Nouă. 

D-na Şora Miahela supune la vot proiectul de hotărâre în forma în care s-a redacatat. 
Se respinge cu  8 voturi pentru: Şora Mihaela, Toie Gabriel, Chelu Claudiu, Tămaş Mariana, 

Kadar Gheorghe, Szollosi Iosif, Lazăr Dan, Greschner Robert, 3 abţineri: Baltă Relu, Kovacs 
Elisabeta, Pop Valentin şi 4 voturi împotrivă: Bucur Florin, Bronţ Fabiola, Lazea Lucian, Petruse 
Remus.  

Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri 
străzilor rezultate în urma dezlipirii Planului Urbanistic Zonal al terenului cu nr. cadastral Pş 145/1.  

Comisia administrativă  a acordat aviz favorabil. 
 Se supune la vot proiectul de hotărrâre şi se aprobă cu 15 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind modificării prevederilor 
Hotărârii Consiliului Local nr.61/31.10.2008 privind aprobarea Planului de Măsuri pentru 
asigurarea participării instituţiilor publice, agenţilor economici şi a cetăţenilor comunei Moşniţa 
Nouă la realizarea acţiunilor de înfăptuire şi păstrare a ordinii şi curăţeniei pe teritoriul comunei şi 
la efectuarea la timp a activităţilor edilitar-gospodăreşti. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
 Comisia economică  a acordat aviz favorabil. 
 Se supune la vot proiectul de hotărrâre şi se aprobă cu 15 voturi pentru . 

 Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării 
Hotărârii Consiliului Local cu nr. 11/27.02.2013 pentru aprobarea Regulamentului de gospodărire 
a comunei Moşniţa Nouă. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
 Comisia economică  a acordat aviz favorabil. 
 Se supune la vot proiectul de hotărrâre şi se aprobă cu 15 voturi pentru . 
         Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind  aprobarea  proiectării 
unei construcţii – hală piaţă agroalimentară, în suprafaţă de aproximativ 400 mp, pe terenul cuprins 
în C.F. 1759, nr. top 591/2/2-603/2/2, 582/1/1/3/2/2, 583/2/2/23, unde funcţionează actuala piaţă 
din localitatea Moşniţa Nouă. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
 Comisia economică  a acordat aviz favorabil. 
 Se supune la vot proiectul de hotărrâre şi se aprobă cu 15 voturi pentru . 
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         Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre aprobarea Planului Urbanistic 
Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, 
beneficiari Cosmin ANCUȚI și Codruța-Orniana ANCUȚI. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
 Comisia administrativă a  a acordat aviz favorabil. 
 Se supune la vot proiectul de hotărrâre şi se aprobă cu 15 voturi pentru . 

Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi 
Servicii Publice, beneficiari Ioan FLORESCU și asociații 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
 Comisia administrativă a  a acordat aviz favorabil. 
 Se supune la vot proiectul de hotărrâre şi se aprobă cu 15 voturi pentru . 
 Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea Planului 
Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii 
Publice, beneficiari Ioachim COZMA și asociații. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
 Comisia administrativă a  a acordat aviz favorabil. 
 Se supune la vot proiectul de hotărrâre şi se aprobă cu 15 voturi pentru . 
 Se trece la punctul 14 de pe ordinea de zi, 
 
 

DIVERSE 
 
 Se prezintă proiectul de hotărâre depus de către d-nul Bucur Florin, care va fi trimis 
comisiei de specialitate spre avizare. 
 Se prezintă adresele cu nr. 4823, 4878, 4994/2014   formulate de către P.S.D., P.N.L. şi 
U.D.M.R de renunţare la dreptul de a concesiona o parcelă de teren pentru construirea unui sediu.   
 Se prezintă cererea formulată de Şcoala Gimnazială Moşniţa Nouă, în vederea acordării de 
sprijin financiar pentru premierea elevilor  la sfârşitul anului şcolar. 
 Se va întocmii un proiect de hotărâre. 
 Se prezintă plângerea prealabilă formulată de către d-nul Dascălu Iulian împotriva Hotărârii 
Consiliului Local cu nr.129/2013 privind aprobarea P.U.Z, lotizare locuinţe şi funcţiuni 
copmplementare extravilan Moşniţa Nouă, parcelele A170/8 şi A 170/9 beneficari Cicioc Vasile şi 
Lazău Ecaterina. 

D-nul primar susţine că drumurile din cadrul p.u.z-ului au continuitate cu cele din parcelele 
vecine, planul urbanistic zonal avea toate avizele necesare, inclusiv avizul Consiliului Judeaţean 
Timiş, s-a aprobat cu obligaţia rescpectării condiţiilor impuse de avizele respective, prin urmare 
nu există  nici un motiv de revocare a hotărârii. 

Se supune la vot revocarea H.C.L. cu nr. 129/2013 şi se respinge cu 14 voturi împotrivă şi 1 
abţinere a d-nei Bronţ Marcela Fabiola. 

Cetăţenii prezenţi la şedinţa de consiliu îşi prezintă fiecare în parte cererea de atribuire în 
folosinţă gratuită a unui teren în localitatea Moşniţa Nouă, deoarece toţi domiciliază în localitate 
de la naştere şi nu sunt de acord cu atribuirea parcelelor rezultate în urma revocării hotărârii 
consiliului local cu nr.66/2009, cetăţenilor din altă localitate, să se găsească o altă modalitate de 
soluţionare a cazurilor sociale. 

 
                 
                  PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                ÎNTOCMIT, 
                   ŞORA MIHAELA CORINA 
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P R O I E C T      D E      H O T Ă R Â R E 
 

Privind stabilirea locurilor de desfăşurare a adunărilor publice în comuna Moşniţa Nouă 
  

 
Consiliul Local al communei Moşniţa Nouă, 
 

• Având în vedere referatul cu nr.6002/2014 întocmit de primar,Ioan Sorincău, 
• În conformitate cu prevederile art.5 şi ale art.15 din Legea 60/1991,rerepublicată 

privind organizarea adunărilor publice, 
• În temeiul prevederilor art.36 alin (2) lit.c şi ale  art.45 alin.(2) ,lit.a din Legea 

nr.215/2001 a Administraţiei Publice Locale,republicată, 
 
 

H   O   T   Ă    R   Ă    Ş   T   E 
 
 

Art.1.  Se stabilesc locurile de desfăşurare a adunărilor publice după cum urmează: 
 

- Parc Comunal Moşniţa Nouă, 
- Terenuri fotbal din localităţile : Moşniţa Nouă, Moşniţa Veche, Urseni, 

Albina 
- Sala sport Moşniţa Nouă, 
- Căminele Culturale şi Curţile acestora din localităţile: Moşniţa Veche, 

Albina, Urseni  
  
           Art.2.             Prezenta se  comunică: 

• Instituţiei Prefectului Jud.Timiş 
• Primarului comunei Moşniţa Nouă 
• Preşedinţilor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
• Poliţiei Locale Moşniţa Nouă, 
• Un exemplar se afișează la avizierul Primăriei Moșnița Nouă și pe pagina 

comunei, www.mosnitanoua.ro 
                                  Mosnita Noua la 21.05.2014 
 
                   
                               ÎNTOCMIT, 
                                 PRIMAR, 
                           Ioan SORINCĂU 
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P  R  O  I  E  C  T      D E     H  O  T  Ă  R  Â  R  E 
   
 

Privind alocarea sumei de 13.475 lei,din bugetul local,în vederea cumpărării de cadouri şi 
acordarea de diplome,premii, preşcolarilor şi şcolarilor înscrişi la şcolile de pe raza comunei  

Moşniţa Nouă, cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului,1 Iunie şi alocarea sumei de 3.000 lei 
în vederea achiziţionării de cărţi pentru premierea elevilor cu rezultate foarte bune la sfârşitul 

anului şcolar 
 
            Consiliul Local al com.Moşniţa Nouă; 

• Având în vedere referatul cu nr.6001/2014 întocmit de d-na contabilă Gheorghiu 
Olimpia şi cererea cu nr.3626/28.03.2014 formulată de către Şcoala Gimnazială 
Moşniţa Nouă, 

• În conformitate cu  prevederile  art.36 alin 4 lit.a,alin. 6 lit.a, pct.1  si ale  art.45 alin. 
2 din Legea nr.215/2001 a Administraţiei Publice Locale,republicată, 

 
 

H   O   T   Ă   R   Ă    Ş   T   E 
 

Art.1.  Se aprobă alocarea sumei de 13.475  lei,din bugetul local , în vederea cumpărării de 
cadouri şi acordarea de diplome,premii, preşcolarilor şi şcolarilor înscrişi la şcolile de pe raza 
comunei  Moşniţa Nouă, cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului,1 Iunie şi alocarea sumei de 
3.000 lei în vederea achiziţionării de cărţi pentru premierea elevilor cu rezultate foarte bune la 
sfârşitul anului şcolar. 

Art.2. Sumele alocate vor fii achitate din contul nr.RO50TREZ24A650302200130X. 
Art.3. Ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează serviciului de contabilitate 

din cadrul Primăriei Moşniţa Nouă. 
      Art.4.- Prezenta se comunică: 

• Instituţiei Prefectului Jud.Timiş 
• Primarului comunei Moşniţa Nouă 
• Preşedinţilor comisiilor de specialitate ale consiliului local 

• Contabilului primăriei Moşniţa Nouă 
• Un exemplar se afișează la avizierul Primăriei Moșnița Nouă și pe pagina    

comunei, www.mosnitanoua.ro 
                                Moşniţa Nouă la 22.05.2014 
 
                               ÎNTOCMIT, 
                                 PRIMAR, 
                           IOAN SORINCĂU 
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P  R  O  I  E  C  T      D E     H  O  T  Ă  R  Â  R  E 
   
 
Privind alocarea sumei de 2.500 lei,din bugetul local,necesar inchirieri unui autocar in vederea 

organizarii unei excursii de o zi pentru copiii Scolii Gimnaziale Mosnita Noua cu rezultate 
deosebite in actiuni cu impact social Consiliul Local al com.Moşniţa Nouă 

 
            Consiliul Local al com.Moşniţa Nouă; 

• Având în vedere referatul cu nr.6003/2014 întocmit de către consilier local Petruse 
Remus, 

• În conformitate cu  prevederile  art.36 alin 4 lit.a,alin. 6 lit.a, pct.1 , pct.9 si ale  
art.45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 a Administraţiei Publice Locale,republicată, 

 
 

H   O   T   Ă   R   Ă    Ş   T   E 
 
 

Art.1.  Se aprobă alocarea sumei de 2.500 lei,din bugetul local,necesar inchirieri unui autocar in 
vederea organizarii unei excursii de o zi pentru copii Scolii Gimnaziale Mosnita Noua cu rezultate 
deosebite in actiuni cu impact social Consiliul Local al com.Moşniţa Nouă 

Art.2. Sumele alocate vor fii achitate din contul nr.RO29TREZ24A510103200107X. 
Art.3. Ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează serviciului de contabilitate 

din cadrul Primăriei Moşniţa Nouă. 
 

      Art.4.  Prezenta se comunică: 
• Instituţiei Prefectului Jud.Timiş 
• Primarului comunei Moşniţa Nouă 
• Preşedinţilor comisiilor de specialitate ale consiliului local 
• Contabilului primăriei Moşniţa Nouă 
• Un exemplar se afișează la avizierul Primăriei Moșnița Nouă și pe pagina    

comunei, www.mosnitanoua.ro 
                                Moşniţa Nouă la 22.05.2014 
 
 
                                 ÎNTOCMIT, 
                              Consilier Local, 
                          Remus Vasile PETRUSE 
 

Copyright Comuna Mosnita Noua



Copyright Comuna Mosnita Noua

                 
 
 

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

alocarea sumei de 2.500 lei necesar inchirierii unui autocar in vederea organizarii unei excursii 
în zilele 7,8.9 iunie 2014 la Sărbătoarea Rusaliilor din satul Sebeşul de Jos, judeţul Sibiu, pentru un 
grup de dansatori din localitatea Albina 
 

 
 
 

            Consiliul Local al com.Moşniţa Nouă; 
• Având în vedere referatul cu nr.5937/2014 întocmit de către referent cultural Zele 

Anca şi cererea cu nr.4948/29.04.2014 formulată de d-na Truşcă Mirela, 
• În conformitate cu  prevederile  art.36 alin 4 lit.a,alin. 6 lit.a, pct.9 si ale  art.45 alin. 

2 din Legea nr.215/2001 a Administraţiei Publice Locale,republicată, 
 
 

H   O   T   Ă   R   Ă    Ş   T   E 
 
 

Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 2.500 lei necesar inchirierii unui autocar in vederea 
organizarii unei excursii în zilele 7,8.9 iunie 2014 la Sărbătoarea Rusaliilor din satul Sebeşul de Jos, 
judeţul Sibiu, pentru un grup de dansatori din localitatea Albina. 

Art.2. Sumele alocate vor fii achitate din contul nr.RO29TREZ24A510103200107X. 
Art.3. Ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează serviciului de contabilitate 

din cadrul Primăriei Moşniţa Nouă. 
      Art.4.  Prezenta se comunică: 

• Instituţiei Prefectului Jud.Timiş 
• Primarului comunei Moşniţa Nouă 
• Preşedinţilor comisiilor de specialitate ale consiliului local 
• Contabilului primăriei Moşniţa Nouă 
• Un exemplar se afișează la avizierul Primăriei Moșnița Nouă și pe pagina    

comunei, www.mosnitanoua.ro 
                                     Moşniţa Nouă la 22.05.2014 
 
 
                               ÎNTOCMIT, 
                                 PRIMAR, 
                           IOAN SORINCĂU 
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P  R  O  I  E  C  T      D E     H  O  T  Ă  R  Â  R  E 
   
 
Privind alocarea sumei de 2.500 lei,din bugetul local,necesar inchirieri unui autocar in vederea 

organizarii unei excursii de o zi pentru copiii Scolii Gimnaziale Mosnita Noua cu rezultate 
deosebite in actiuni cu impact social Consiliul Local al com.Moşniţa Nouă; 

 
            Consiliul Local al com.Moşniţa Nouă; 

• Având în vedere referatul cu nr.6003/2014 întocmit de către consilier local Petruse 
Remus, 

• În conformitate cu  prevederile  art.36 alin 4 lit.a,alin. 6 lit.a, pct.1 , pct.9 si ale  
art.45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 a Administraţiei Publice Locale,republicată, 

 
 

H   O   T   Ă   R   Ă    Ş   T   E 
 
 

Art.1.  Se aprobă alocarea sumei de 2.500 lei,din bugetul local,necesar inchirieri unui autocar in 
vederea organizarii unei excursii de o zi pentru copii Scolii Gimnaziale Mosnita Noua cu rezultate 
deosebite in actiuni cu impact social Consiliul Local al com.Moşniţa Nouă 

Art.2. Sumele alocate vor fii achitate din contul nr.RO29TREZ24A510103200107X. 
Art.3. Ducerea la îndeplinire a acestei hotărâri se încredinţează serviciului de contabilitate 

din cadrul Primăriei Moşniţa Nouă. 
 

      Art.4.  Prezenta se comunică: 
• Instituţiei Prefectului Jud.Timiş 
• Primarului comunei Moşniţa Nouă 
• Preşedinţilor comisiilor de specialitate ale consiliului local 
• Contabilului primăriei Moşniţa Nouă 
• Un exemplar se afișează la avizierul Primăriei Moșnița Nouă și pe pagina    

comunei, www.mosnitanoua.ro 
                                Moşniţa Nouă la 22.05.2014 
 
 
                                 ÎNTOCMIT, 
                              Consilier Local, 
                          Remus Vasile PETRUSE 
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P  R  O  I  E  C  T      D E     H  O  T  Ă  R  Â  R  E 
 
 

Privind aprobarea întocmirii unui  proiect pentru investiţia ,,Amenajare în pod existent-  
dormitoare copii“ pentru imobilul Grădiniţă Moşniţa Nouă cuprinsă în 142 Moşniţa Nouă nr.top 
704 

 
Consiliul Local al com.Moşniţa Nouă; 

• Având în vedere referatul cu nr.6060/24.04.2014  întocmit de către arhitect Buzulică 
Liviu, 

• În conformitate cu prevederile art.36 alin 2 lit.c, alin.4, lit.a  şi ale  art.45 alin. 2 din 
Legea nr.215/2001 a Administraţiei Publice Locale,republicată, 

 
 

H   O   T   Ă   R   Ă    Ş   T   E 
 

 
Art.1.  Se aprobă întocmirea unui  proiect pentru investiţia ,,Amenajare în pod existent-  

dormitoare copii“ pentru imobilul Grădiniţă Moşniţa Nouă cuprinsă în 142 Moşniţa Nouă nr.top 
704. 

 
           Art.2.  Prezenta se comunică: 

• Instituţiei Prefectului Jud.Timiş 
• Primarului comunei Moşniţa Nouă 
• Preşedinţilor comisiilor de specialitate ale consiliului local 
• Biroului de urbanism 
• Un exemplar se afișează la avizierul Primăriei Moșnița Nouă și pe pagina    

comunei, www.mosnitanoua.ro 
                                Moşniţa Nouă la 23.05.2014 
 
 
 
                               ÎNTOCMIT, 
                                 PRIMAR, 
                           IOAN SORINCĂU 
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P  R  O  I  E  C  T      D E     H  O  T  Ă  R  Â  R  E 
 
 

Privind aprobarea  alipirii parcelelor de teren înscrise în C.F. 413723, 413724 Moşniţa 
Nouă, număr cadastral 413723,413724 cu suprafeţe de 554 mp,respectiv 529 mp, atribuite în 
folosinţă gratuită , în baza Legii 15/2003, fraţilor Baltă Ramona Daniela şi Baltă Lucian Ovidiu 

 
Consiliul Local al com.Moşniţa Nouă; 

• Având în vedere referatul cu nr.6059/23.05.2014  întocmit de către inginer topograf 
Ciuruş Mariana, 

• Ţinând cont de cererea cu nr. 5631/15.05.2014,formulată de către Baltă Ramona şi 
Baltă Lucian, 

• În conformitate cu prevederile Legii 7/1996 ,rerepublicată, a cadastrului şi 
publicităţii imobilier, 

• În temeiul  art.36 alin 2 lit.c  şi ale  art.45 alin. 3 din Legea nr.215/2001 a 
Administraţiei Publice Locale,republicată, 

 
H   O   T   Ă   R   Ă    Ş   T   E 

 
 

Art.1.  Se aprobă alipirea parcelelor de teren înscrise în C.F. 413723, 413724 Moşniţa 
Nouă, număr cadastral 413723,413724 cu suprafeţe de 554 mp,respectiv 529 mp, atribuite în 
folosinţă gratuită , în baza Legii 15/2003, fraţilor Baltă Ramona Daniela şi Baltă Lucian Ovidiu.  

 
           Art.2.                 Prezenta se comunică: 

• Instituţiei Prefectului Jud.Timiş 
• Primarului comunei Moşniţa Nouă 
• Preşedinţilor comisiilor de specialitate ale consiliului local 
• Biroului de urbanism 
• Un exemplar se afișează la avizierul Primăriei Moșnița Nouă și pe pagina    

comunei, www.mosnitanoua.ro 
 

                       Moşniţa Nouă la 23.05.2014 
 
 
                               ÎNTOCMIT, 
                                 PRIMAR, 
                           IOAN SORINCĂU 
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P  R  O  I  E  C  T      D E     H  O  T  Ă  R  Â  R  E 
 
 

Privind aprobarea proiectării unei construcţii – garaj depozit în suprafaţă de 150 mp, pe 
parcela de teren cuprinsă în C.F. nr.400576 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 50828, situată în localitatea 
Moşniţa Nouă, lângă piaţă 

 
Consiliul Local al com.Moşniţa Nouă; 

• Având în vedere referatul cu nr.6063/23.05.2014  întocmit de către arhitect Buzulică 
Liviu, 

• În conformitate cu prevederile art.36 alin 2 lit.c, alin.4, lit.a  şi ale  art.45 alin. 2 din 
Legea nr.215/2001 a Administraţiei Publice Locale,republicată, 

 
 

H   O   T   Ă   R   Ă    Ş   T   E 
 

 
Art.1.  Se aprobă proiectarea unei construcţii – garaj depozit în suprafaţă de 150 mp, pe 

parcela de teren cuprinsă în C.F. nr.400576 Moşnişa Nouă, nr.cadastral 50828 situată în localitatea 
Moşniţa Nouă, lângă piaţă. 

 
 
 

           Art.2.  Prezenta se comunică: 
• Instituţiei Prefectului Jud.Timiş 
• Primarului comunei Moşniţa Nouă 
• Preşedinţilor comisiilor de specialitate ale consiliului local 
• Biroului de urbanism 
• Un exemplar se afișează la avizierul Primăriei Moșnița Nouă și pe pagina    

comunei, www.mosnitanoua.ro 
                                Moşniţa Nouă la 23.05.2014 
 
 
 
                               ÎNTOCMIT, 
                                 PRIMAR, 
                           IOAN SORINCĂU 

Copyright Comuna Mosnita Noua



Copyright Comuna Mosnita Noua

                 
 
 

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

Privind aprobarea întocmirii documentaţiilor pentru ridicări topografice cu 
nivelment,delimitarea în teren a parcelelor, proiectarea instalaţiilor de apă-canal faza PT,CS, DDE, 
studii geotehnice, pentru parcelele de teren rezultate în urma dezlipirii P.U.Z.-ului aprobat prin 
H.C.L. cu nr.18/26.02.2007 

 
Consiliul Local al com.Moşniţa Nouă; 

• Având în vedere referatul cu nr.6062/23.05.2014  întocmit de către arhitect Buzulică 
Liviu, 

• În conformitate cu prevederile art.36 alin 2 lit.c, alin.4, lit.a  şi ale  art.45 alin. 2 din 
Legea nr.215/2001 a Administraţiei Publice Locale,republicată, 

 
 

H   O   T   Ă   R   Ă    Ş   T   E 
 

 
Art.1.  Se aprobă întocmirea documentaţiilor pentru ridicări topografice cu 

nivelment,delimitarea în teren a parcelelor, proiectarea instalaţiilor de apă-canal faza PT,CS, DDE, 
studii geotehnice, pentru parcelele de teren rezultate în urma dezlipirii P.U.Z.-ului aprobat prin 
H.C.L. cu nr.18/26.02.2007. 
 
           Art.2.  Prezenta se comunică: 

• Instituţiei Prefectului Jud.Timiş 
• Primarului comunei Moşniţa Nouă 
• Preşedinţilor comisiilor de specialitate ale consiliului local 
• Biroului de urbanism 
• Un exemplar se afișează la avizierul Primăriei Moșnița Nouă și pe pagina    

comunei, www.mosnitanoua.ro 
                                Moşniţa Nouă la 23.05.2014 
 
 
 
                               ÎNTOCMIT, 
                                 PRIMAR, 
                           IOAN SORINCĂU 
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