
Copyright Comuna Mo?ni?a Nouã

 

 
 

P R O I E C T    D E     H O T Ă R Â R E 
 
 
Privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei 
Moşniţa Nouă pe anul 2013  
 

Consiliul Local al comunei Moşniţa Nouă ; 
 

• Luând în considerare avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Moşniţa Nouă ; 

• Având în vedere referatul cu nr. 322021.03.2014  întocmit de către inspector Gheorghiu Olimpia, 

• În conformitate cu prevederile art.57,alin.1 din Legea 273/2006 privind Finaţele Publice Locale, 

• În temeiul prevederilor art. 36 alin.4,lit.a şi ale art.45 alin 2  din Legea Administraţiei Publice 
Locale 215/2001, republicată, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1. Se  aprobă   contul anual de execuţie al bugetului local de venituri şi cheltuieli al 

comunei Moşniţa Nouă pe anul 2013, după cum urmează : 
 
Nr.crt. Denumire indicator Cod Prevederi bugetare la 

31.12.2014 
Incasări realizate la 
data de 31.12.2014 

 VENITURI TOTAL SF 00.01 9.860.700 10.042.308 
1 Impozit p even.din transf. 03.02 507.000 523.184 
2 Cote şi sume defalcate din 

impozit pe venit 
04.02 2.933.000 3.063.517 

3 Impozit ţi tazxe pe 
proprietate 

07.02 1.365.000 1.358.921 

4 Sume defalcate din TVA 11.02 2.565.700 2.560.449 
5 Taxe pe utulizarea 

bunurilor 
16.02 424.000 349.477 

6 Alte impozite şi taxe 18.02 29.000 30.880 
7 Venituri din proprietate 30.02 242.000 235.874 
8 Venitur din taxe 

administrative 
34.02 46.000 46.697 

9 Amenzi penalităţi 35.02 90.000 88.109 
10 Diverse venituri 36.02 1.620.000 1.770.999 
11 Vars.din sect de(se scad) 

funcţ.ptr.finaţ.secţ.dezv. 
37.02.03 (3.445.600) (3.444.700) 

12 Subvenţii de la bugetul de 
stat 

42.02 36.000 5.577 

13 Alte impozite şi taxe 
generale 

12.02 3.000 8.624 

 
          Cheltuielile secţiunii de funcţionare sunt următoarele, 

- cheltuieli de personal 
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- bunuri şi servicii 
- asitenţă socială 
- alte cheltuieli 

 
        Pe structură cheltuielile se reflectă astfel, 
 
Nr.crt. Denumire indicator Cod Prevederi bugetare la 

31.12.2014 
Plăţi efectuate la 
data de 31.12.2014 

 CHELTUIELI TOTAL 
SF 

50.02 6.385.100 6.184.512 

1 Autorităţi publice 51.02 1.736.800 1.720.052 
 Cheltuieli de personal 51.02.10 763.800 747.847 
 Cheltuieli de bunuri şi 

servicii 
51.02.20 973.000 972.205 

2 Ate servicii publice 
generale 

54.02 83.500 73.645 

 Cheltuieli de personal 54.02.10 48.500 44.045 
 Cheltuieli de bunuri şi 

servicii 
54.02.20 35.000 29.600 

4 Ordine publică şi 
siguranţă naţională 

61.02 109.400 103.375 

 Cheltuieli de personal 61.02.10 65.400 63.390 
 Cheltuieli de bunuri şi 

servicii 
61.02.20 44.000 39.985 

5 Invăţămint 65.02 1.848.600 1.818.241 
 Cheltuieli de personal 65.02.10 1.404.600 1.399.674 
 Cheltuieli de bunuri şi 

servicii 
65.02.10 414.000 389.555 

 Alte cheltuieli 65.02.59 30.000 29.012 
6 Cultură,recreere şi religie 67.02 265.600 219.529 
 Cheltuieli de personal 67.02.10 8.100 8.100 
 Cheltuieli de bunuri şi 

servicii 
67.02.20 210.000 191.175 

 Alte cheltuieli 67.02.59 47.500 20.254 
7 Asig.şi asistenţă socială 68.02 449.700 445.112 
 Cheltuieli de personal 68.02.10 274.100 272.141 
 Asitenţă socială  68.02.57 175.600 172.971 

8 Dezvoltare publică 70.02 968.800 912.342 
 Cheltuieli de personal 70.02.10 30.700 28.420 
 Cheltuieli de bunuri şi 

servicii 
70.02.20 938.100 883.922 

9 Protecţia mediului 74.02 143.000 139.454 
 Cheltuieli de bunuri şi 

servicii 
74.02.20 143.000 139.454 

10 Transporturi 84.02 613.500 602.433 
 Cheltuieli de bunuri şi 

servicii 
84.02.20 568.000 561.505 

 Subvenţii 84.02.40 45.500 40.928 

11 Alte acţiuni economice 87.02 166.200 150.329 
 Cheltuieli de personal 87.02.10 58.800 57.463 

 Cheltuieli de bunuri şi 
servicii 

87.02.20 107.400 92.866 

 
 
        Secţiunea de dezvoltare 
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    Veniturile secţiunii de dezvoltare sunt următoarele 

- vărsăminte din secţinea de funcţionare  
- venituri din valrificarea unor bunuri 
- sume din execedentul anilor precedenţi in vederea utilizării finaţării 

cheltuielilor de dezvoltare 
 
Pe surse de venituri se reflectă astfel, 
 

Nr.crt. Denumire indicator Cod Prevederi bugetare la 
31.12.2014 

Incasări realizate la 
data de 31.12.2014 

 VENITURI TOTAL  SD 00.01 4.090.600 4.168.569 
1 Venituri din valorificarea 

unor bunuri 
39.02 645.000 723.869 

2 Vărsăminte din secţiunea 
de funcţionare 

37.02.04 3.445.600 3.444.700 

3 Sume din excedentul anilor 
precedenţi 

98.02   

 
Cheltuielile secţiunii de dezvoltare sunt următoarele, 

- cheltuieli de capital 
- transferuri pentru cheltuieli de capital 

  
           Pe structură cheltuielile se reflectă astfel, 
 
Nr.crt. Denumire indicator Cod Prevederi bugetare la 

31.12.2014 
Plăţi efectuate la 
data de 31.12.2014 

 CHELTUIELI TOTAL 
SD 

50.02 4.952.500 3.931.242 

1 Autoităţi publice 51.02 67.500 63.120 
 Cheltuieli de capital 51.02.71 67.500 63.120 
2 Ordine şi siguranţă 

naţională 
61.02 99.000 78.858 

 Cheltuieli de capital 61.02..71 99.000 78.858 
3 Invăţămint 65.02 60.000 59.971 
 Cheltuieli de capital 65.02.71 60.000 59.971 
4 Cultură,recreere şi religie 67.02 150.000  
 Cheltuieli de capital 67.02.71 150.000  
5 Loc.serv.şi dezvotare 

publică 
70.02 2.125.400 1.853.559 

 Cheltuieli de capital 70.02.71 2.125.400 1.853.559 
6 Transporturi 84.02 2.450.600 1.875.734 
 Cheltuieli de capital 84.02.71 2.450.600 1.875.734 
 
Situaţia veniturilor,cheltuielilor şi excedentele bugetului local se prezintă  astfel, 
 
                                                                   Prevederi anuale                 Realizat         [Lei]      
Venituri total Secţiunea de funcţionare 9.860.700 10.042.308 
Venituri total Secţiunea de dezvoltare 4.090.600 4.168.569 
Transfer din SF in SD - 3.445.600 - 3.444.700 
TOTAL VENITURI 10.505.700 10.766.177 
 
Cheltuieli total Secţiunea de funcţionare 6.385.100 6.184.512 
Cheltuieli total Secţiunea de dezvoltare  4.952.500 3.931.242 
TOTAL CHELTUIELI  11.337.600 10.115.754  
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EXCEDENT TOTAL    650.423 
 
Gradul de colectare a unor venituri proprii pe anul 2013 este in proporţie de 75,68% 
şi reprezintă raportul dintre incasările realizate aferente drepturilor constatate in anul 2013,faţă de 
drepturile constate in anul 2013 şi se prezintă astfel 
 
 - impozit pe clădiri de la pers.fizice 80,30% 
 - impozit şi tax ape clădiri de la pers.juridice 72.38% 
 - imp.pe terenuri de la pers.fizice   73,36% 
 - imp.şi taxe pe teren de la pers.juridice 65,95% 
 - imp.pe terenul extravilan 79,81% 
 - imp.pe mijloace de transport deţinut de pes.fizice 78,62% 
 - imp.pe mijl.de transport deţinut de pers.juridice 61,30% 
 - venituri din concesiuni 97,52% 

 
      TOTAL                                                                                    75,68% 

 
Contul de execuţie a bugetului de venituri proprii şi subvenţii se prezintă asfel [lei] 
Total venituri secţ.de funcşionare+dezvoltare       prevederi  102.000      realizat     36.488 
Total  cheltuieli secţ.de funcţ.+dezvoltare             prevederi   102.000     realizat     24.455 
  
 

Art.2.    Prezenta se comunică:  
• Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş  

• Primarului comunei Moşniţa Nouă 

• O.C.P.I  Timiş 

• Preşedintilor comisiilor de specialitate ale consiliului local 

• Câte un exemplar se afişează la avizier şi pe site-ul Primăriei Moşniţa Nouă 

                          Moşniţa Nouă la 21.03.2014 
 
                               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 rezilierea contractului de concesiune  cu nr. 4118/07.07.2009  încheiat în vederea 
concesionării terenului cuprins în C.F. nr.400576, nr. cadastral 508828  Moşniţa Nouă,  în 

suprafaţă de  900 mp,  beneficiar Asociaţia ,, Alianţa pentru Atitudini Pozitive Evryone ’ Longlife 
–Apel “ pentru nerespectarea termenului  de solicitare a  autorizaţiei de construire  respectiv de 

finalizare a costrucţiei 
 

Consiliul Local al comunei Moşniţa Nouă ; 
 

• Luând in considerare avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Moşniţa Nouă ; 

• Având în vedere referatul cu nr.2889/2014  întocmit de către arhitect Buzulică Liviu , 

• În conformitate cu prevederile art. 36,37  din Legea 50/1991, republicată şi prevederile Cap.IX, 
pct.9.1 din contractul de concesiune cu nr. 4118/2009, 

• În temeiul prevederilor art. 36 alin.2,lit.c, alin.5 lit.b şi ale art.45 alin 1 şi 3  din Legea 
Administraţiei Publice Locale 215/2001,republicată, 

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art.1. Se  aprobă  rezilierea  contractului de concesiune  cu nr. 4118/07.07.2009  încheiat în 
vederea concesionării terenului cuprins în C.F. nr.400576, nr. cadastral 508828  Moşniţa Nouă,  în 
suprafaţă de  900 mp,  beneficiar Asociaţia „Alianţa pentru Atitudini Pozitive Evryone’Longlife – 
Appel” pentru nerespectarea termenului  de solicitare a  autorizaţiei de construire,  respectiv de 
finalizare a costrucţiei. 

 
 Art.2.    Prezenta se comunică:  

• Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş  
• Primarului comunei Moşniţa Nouă 
• O.C.P.I  Timiş 

• Asociaţiei „Alianţa pentru Atitudini Pozitive Evryone’Longlife – Appel” 
• Preşedintilor comisiilor de specialitate ale consiliului local 
• Câte un exemplar se afişează la avizier şi pe site-ul Primăriei Moşniţa Nouă 

                          Moşniţa Nouă la 18.03.2014 
 
                               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 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 

 
  

Consiliul Local al comunei Moşniţa Nouă ; 
 

• Luând in considerare avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Moşniţa Nouă ; 

• Având în vedere referatul cu nr.2990/2014  întocmit de către arhitect Buzulică Liviu , 

• În conformitate cu  prevederile art. 36 alin.2,lit.c, alin.5 lit.b şi ale art.45 alin 1 şi 3  din Legea 
Administraţiei Publice Locale 215/2001, republicată, 

 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 
Art.1. Se  revocă Hotărârea Consiliului Local cu nr. 66/15.05.2009 privind aprobarea 

atribuirii în concesiune a parcelelor de teren cuprinse în C.F. nr.1759, nr.cadastral 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. 
 

 Art.2.    Prezenta se comunică:  
                        - Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş  

• Primarului comunei Moşniţa Nouă 

• Preşedintilor comisiilor de specialitate ale consiliului local 

• Câte un exemplar se afişează la avizier şi pe site-ul Primăriei Moşniţa Nouă 

                          Moşniţa Nouă la 18.03.2014 
 
 
 
 
                               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 achiziţionării unui calculator şi a unei imprimante multifuncţionale, în vederea 
desfăşurării activităţii angajaţilor din cadrul serviciului Poliţiei Locale Moşniţa Nouă 

 
  

Consiliul Local al comunei Moşniţa Nouă ; 
 

• Luând in considerare avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Moşniţa Nouă ; 

• Având în vedere referatul cu nr.3136/ 20.03.2014  întocmit de către agent poliţie locală Paraschiv 
Alexandru, 

• În conformitate cu prvederile art.31 lit.b şi 32 din Legea 155/2010 din Legea 155/2010 a poliţiei 
locale, 

• În temeiul  prevederilor art. 36 alin.4, lit.a, alin.6, lit.a, pct.7 şi ale art.45 alin.2 din Legea 
Administraţiei Publice Locale 215/2001, republicată, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 

Art.1. Se  aprobă achiziţionarea unui calculator şi a unei imprimante multifuncţionale, în 
vederea desfăşurării activităţii angajaţilor din cadrul serviciului Poliţiei Locale Moşniţa Nouă. 

 Art.2.   Proprietatea asupra celor două bunuri mobile din dotarea serviciului va 
aparţine comunei Moşniţa Nouă, fiind utilizate de către agenţii poliţiei locale, valoarea fiind de 
: 

1. Calculator - 1632,5 lei + TVA 
2. Sistem de operare  - 518,65 lei + TVA 
3. Multifunctional Laser alb negru 1200 lei + TVA 

Art.3.    Prezenta se comunică:  
• Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş  

• Primarului comunei Moşniţa Nouă 

• Preşedintilor comisiilor de specialitate ale consiliului local 

• Câte un exemplar se afişează la avizier şi pe site-ul Primăriei Moşniţa Nouă 

                          Moşniţa Nouă la 20.03.2014 
 
 
                               ÎNTOCMIT, 
                                 PRIMAR, 
                           IOAN SORINCĂU 
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PROIECT DE HOTĂRÂRE 
Privind retragerea comunei Moşniţa Nouă din cadrul S.C. ,, APCAN “ Timiş S.A.  

 
Consiliul Local al com.Moşniţa Nouă, 

• Având în vedere referatul cu nr.3195/21.03.2014, întocmit de către primar, Ioan Sorincău,, 

• În conformitate cu prevederile Art. 222, al.(1), lit. (a), (b) și (f) din Legea 31/1990 a 
societăților comerciale, republicată, 

• În temeiul art.36, alin.7,lit.a din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale,republicată, 

H   O   T   Ă   R   Ă    Ş   T   E 
 
 
Art. 1. Acționarul Comuna Moșnița Nouă solicită acționarului majoritar Județul Timiș 

prin C.J. Timiș și administratorilor convocarea Adunării Generale a Acționarilor S.C. APCAN S.A. 
Art. 2. Acționarul Comuna Moșnița Nouă solicită AGA, acționarului principal Județul 

Timiș prin C.J. Timiș adoptarea unei hotărâri a AGA prin care să fie dizolvată și, ulterior, lichidată, 
S.C. APCAN S.A. 

Art. 3. Se reziliază contractul de asociere în participațiune încheiat între Comuna Moșnița 
Nouă și S.C. APCAN S.A., aprobat prin HCL 24/20 iunie 2003. 

Art. 4. Se solicită S.C. APCAN S.A. transmiterea către Comuna Moșnița Nouă a 
situațiilor financiare depuse la D.G.F.P. Timiș în anii 2010, 2011, 2012, 2013 și procesele verbale 
ale Adunărilor Generale ordinare și extraordinare din acești ani, cât și ale ședințelor trimestriale ale 
Consiliului de Administrație din acești ani. 

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei se desemnează primarul Comunei Moșnița 
Nouă. 

Art. 6. Prezenta se comunică: 

• Instituției Prefectului Județul Timiș 

• Consiliului Județean Timiș 

• S.C. APCAN S.A. 

• Preşedinţilor comisiilor de specialitate ale consiliului local, 

• Compartimentului financiar-contabil  
• Câte un exemplar se afişează la avizier şi pe site-ul Primăriei Moşniţa Nouă 

- Moşniţa Nouă la 21.03.2014 

                           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 stabilirea tarifelor pentru colectarea, transportul, neutralizarea deşeurilor menajere 

colectate de la populaţia şi agenţii economici din comuna 
MoşniţaNouă   

 
Consiliul Local al com.Moşniţa Nouă; 
 

• Având în vedere adresa cu nr. 2603/11.03.2014 transmisă de către Retim Ecologic Service 
S.A,  

• În conformitate cu prevederile art.283 Cod Fiscal, 

• În temeiul prevederilor  art.36 alin.4 lit. c, 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 stabilesc tarifele pentru colectarea, transportul, neutralizarea deşeurilor 
menajere colectate de la populaţia şi agenţii economici din comuna MoşniţaNouă, după cum 
urmează: 

 
- 16,11 lei/gosp/lună - colectare ,transport,  neutralizare deşeuri menajere colectate de la 

populaţie, 
- 90,74  lei/ mc - colectare ,transport,  neutralizare deşeuri colectate de la agenţi economici, 
- 13,29 lei/ 1000 mp – măturat căi publice, 

 
          Art.2.- Prezenta se comunică: 

• Instituţiei Prefectului Jud.Timiş 

• Primarului comunei Moşniţa Nouă 

• Preşedinţilor comisiilor de specialitate ale consiliului local 

• Retim Ecologic Service S.A 

• Câte un exemplar se afişează la avizier şi pe site-ul Primăriei Moşniţa Nouă 

                       Moşniţa Nouă la 21.03.2014 
 
 
                           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 raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr.413744  Urseni, 
nr.cadastral 413744 cu suprafaţa de 490 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, 
în favoarea d-nului Ienăşescu Cristian Ion şi soţia Ienăşescu Anita , în calitate de proprietari ai 

construcţiilor 
 
Consiliul Local al com.Moşniţa Nouă; 

• Având în vedere cererea cu nr.2489/ 07.03.2014 formulată de către d-nul Ienăşescu 
Cristian Ion şi raportul de evaluare cu nr.3111/2014  întocmit de către S.C. 
Consultim  S.R.L, 

• Ţinând cont de referatul cu nr.3126/2014  întocmit de către ing.topograf, Ciuruş 
Mariana, 

• În conformitate cu prevederile art.13,17 din Legea 50/1991,republicată, 

• În temeiul  art.36 alin 5 lit.b, alin. 5 lit.b, art.123 alin.1 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 raportul de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr.413744  Urseni, nr. 

cadastral 413744 cu suprafaţa de 490 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în 
favoarea d-nului Ienăşescu Cristian Ion şi soţia Ienăşescu Anita , în calitate de proprietari ai 
construcţiilor.  

Art.2.  Se stabileşte taxa de concesionare a terenului la  1,27  lei/mp/An, respectiv 
redevenţă anuală de 623 lei. 

 
     Art.3.- Prezenta se comunică: 

• Instituţiei Prefectului Jud.Timiş 

• Primarului comunei Moşniţa Nouă 

• Preşedinţilor comisiilor de specialitate ale consiliului local 

• Contabilului primăriei Moşniţa Nouă 

• Câte un exemplar se afişează la avizier şi pe site-ul Primăriei Moşniţa Nouă 

                       Moşniţa Nouă la 20.03..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 raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr.413171  Moşniţa 

Nouă, nr.cadastral 413171 cu suprafaţa de 501 mp, în vederea încheierii unui contract de 
concesiune, în favoarea d-nei Basaraba Loredana , în calitate de proprietar al construcţiilor 

 
Consiliul Local al com.Moşniţa Nouă; 
 
• Având în vedere cererea cu nr.2193/ 03.03.2014 formulată de către d-na Ghergha Adriana 

Mihaela, în calitatea de reprezentantă a d-nei Basaraba Loredana  şi raportul de evaluare cu 
nr.3127/2014  întocmit de către S.C. Consultim  S.R.L, 

• Ţinând cont de referatul cu nr.3112/2014  întocmit de către ing.topograf, Ciuruş Mariana, 

• În conformitate cu prevederile art.13,17 din Legea 50/1991,republicată, 

• În temeiul  art.36 alin 5 lit.b, alin. 5 lit.b, art.123 alin.1 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 raportul de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr.413171  Moşniţa 
Nouă, nr.cadastral 413171 cu suprafaţa de 501 mp, în vederea încheierii unui contract de 
concesiune, în favoarea d-nei Basaraba Loredana , în calitate de proprietar a construcţiilor 

Art.2.  Se stabileşte taxa de concesionare a terenului la  1,81  lei/mp/An, respectiv 
redevenţă anuală de 907 lei. 

 
     Art.3.- Prezenta se comunică: 

• Instituţiei Prefectului Jud.Timiş 

• Primarului comunei Moşniţa Nouă 

• Preşedinţilor comisiilor de specialitate ale consiliului local 

• Contabilului primăriei Moşniţa Nouă 

• Câte un exemplar se afişează la avizier şi pe site-ul Primăriei Moşniţa Nouă 

                       Moşniţa Nouă la 20.03..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 raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr.411990  Moşniţa 

Nouă, nr.cadastral 411990 cu suprafaţa de 500 mp, în vederea încheierii unui contract de 
concesiune, în favoarea d-nului Glăman Jean , în calitate de proprietar al construcţiilor 

 
Consiliul Local al com.Moşniţa Nouă; 
 
• Având în vedere cererea cu nr.1623 03.03.2014 formulată de către d-nul Glăman Jean,   

raportul de evaluare cu nr.3125/2014  întocmit de către S.C. Consultim  S.R.L, 

• Ţinând cont de referatul cu nr.3113/2014  întocmit de către ing.topograf, Ciuruş 
Mariana, 

• În conformitate cu prevederile art.13,17 din Legea 50/1991,republicată, 

• În temeiul  art.36 alin 5 lit.b, alin. 5 lit.b, art.123 alin.1 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 raportul de evaluare al terenului, cuprins în C.F. nr.411990  Moşniţa 
Nouă, nr.cadastral 411990 cu suprafaţa de 500 mp, în vederea încheierii unui contract de 
concesiune, în favoarea d-nului Glăman Jean , în calitate de proprietar al construcţiilor 

Art.2.  Se stabileşte taxa de concesionare a terenului la  1,81  lei/mp/An, respectiv 
redevenţă anuală de 905  lei. 

 
     Art.3.- Prezenta se comunică: 

• Instituţiei Prefectului Jud.Timiş 

• Primarului comunei Moşniţa Nouă 

• Preşedinţilor comisiilor de specialitate ale consiliului local 

• Contabilului primăriei Moşniţa Nouă 

• Câte un exemplar se afişează la avizier şi pe site-ul Primăriei Moşniţa Nouă 

                       Moşniţa Nouă la 20.03..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  Raportului de gestiune, a Contului de profit şi pierdere şi repartizarea profitului 

net al S.C. MOŞNIŢEANA S.R.L. pentru exerciţiul financiar 2013 
  

Consiliul Local al comunei Moşniţa Nouă, 
 

• Luând în considerare avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Moşniţa 
Nouă, 

• Având în vedere Raportul gestiune cu nr.3088/19.03.2014 depus de către S.C. Moşniţeana 
S.R.L., 

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

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 

Art.1.  Se  aprobă Raportului de gestiune, a Contului de profit şi pierdere şi repartizarea 
profitului net al S.C. MOŞNIŢEANA S.R.L. pentru exerciţiul financiar 2013, conform anexei la 
prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă preluarea mijloacelor fixe date în folosinţă societăţii, cât şi a obiectelor de 
inventar achiziţionate de S.C. MOŞNIŢEANA S.R.L. pe parcursul desfăşurării activităţii. 
 

 
 

Art.3.    Prezenta se comunică:  
• Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş  

• Primarului comunei Moşniţa Nouă 

• Preşedinţilor comisiilor de specialitate ale consiliului local 

• Câte un exemplar se afişează la avizier şi pe site-ul Primăriei Moşniţa Nouă 

                          Moşniţa Nouă la 05.04.2013 
 
 
                               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 închirierii unui Container birou Tip 20, d-nului Ilia Ion, pentru a putea fi 

folosit ca locuinţă sociale de necesitate  
  

 
Consiliul Local al communei Moşniţa Nouă, 
 

• Având în vedere referatul cu nr.3130/20.03.2014, întocmit de către referent asistenţă 
socială Juravle Marc Rodica şi ancheta socială cu nr.2119/2014, întocmită de către 
referent asistenţă socială Juravle Marc Rodica, 

• Ţinând cont de solicitarea d-nlui Ilia Ion cu nr.2119/2014, 

• În temeiul prevederilor art.36 alin (6) lit.a,pct.2 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 aprobă închirierea unui Container birou Tip 20, d-nului Ilia Ion, pentru a 

putea fi folosit ca locuinţă sociale de necesitate, până la rezolvarea situaţiei locative. 
  
           Art.2.   Prezenta se  comunică: 

• Instituţiei Prefectului Jud.Timiş 

• Primarului comunei Moşniţa Nouă 

• Preşedinţilor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

• Câte un exemplar se afişează la avizier şi pe site-ul Primărei Moşniţa Nouă 

                       Mosnita Noua la 20.03.2014 
 
                   
                               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  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, Grupului de Acţiune Locală Timişul de 

Centru, în vederea stabilirii sediului 
 

Consiliul Local al comunei Moşniţa Nouă ; 
 

• Luând in considerare avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Moşniţa 
Nouă ; 

• Având în vedere cererea cu nr. 3100/20.03.2014 formulată de reprezentantul  Grupului de 
Acţiune Locală Timişul de Centru, d-nul Iovescu Alexandru, referatul cu nr. 3146 
/20.03.2014 întocmit de către administrator public Zamfiroiu Aurica, 

• În conformitate cu prevederile art.124 din Legea 215/2011 Administraţiei Publice Locale 
215/2001 şi ale art.874 Cod Civil, 

• În temeiul prevederilor art. 36 alin.2,lit.c si ale art.45 alin 3  din Legea Administraţiei 
Publice Locale 215/2001, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
 

Art.1. Se aprobă  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, Grupului de Acţiune 
Locală Timişul de Centru, în vederea stabilirii sediului, pe o perioadaă de 5 (cinci ) ani,cu 
posibilitatea prelungirii prin acordul ambelor părţi. 
 

 
Art.2.    Prezenta se comunică:  

• Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş  

• Primarului comunei Moşniţa Nouă 

• Preşedintilor comisiilor de specialitate ale consiliului local 

• Câte un exemplar se afişează la avizier şi pe site-ul Primăriei Moşniţa Nouă 

                          Moşniţa Nouă la 20.03.2014 
 
 
                               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 raportului de evaluare al terenurilor, menţionate mai jos şi al caietului de sarcini 
în vederea concesionării prin licitaţie publică deschisă 
 

Consiliul Local al comunei Moşniţa Nouă ; 
 

 Luând in considerare avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Moşniţa 
Nouă ; 
 Având în vedere referatul cu nr. 3101 /20.03.2014 întocmit de către ing.topograf Ciuruş 
Mariana şi raportul de evaluare cu nr.1654/18.02.2014,  întocmit de către S.C. CONSULTIM S.A., 

Tinând cont de prevederile H.C.Lnr 111/2000 prin care fiecare s-a aprobat procedura 
internă de organizare a licitaţiei publice şi a negocierii directe pentru atribuirea contractelor de 
concesiune sau vânzare a bunurilor aflate în proprietatea privată a comunei Moşniţa Nouă, 
 In conformitate cu prevederile art.13,15,17/din Legea 50/1991, republicată, 

În conformitate cu prevederile art.124 din Legea 215/2011 Administraţiei Publice Locale 
215/2001 şi ale art.874 Cod Civil, 

În temeiul prevederilor art. 36 alin.5,lit.b,art.123, alin.2 si ale art.45 alin 3  din Legea 
Administraţiei Publice Locale 215/2001, 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 

Art.1. Se aprobă  aprobarea raportului de evaluare al terenurilor, menţionate mai jos şi al 
caietului de sarcini în vederea concesionării prin licitaţie publică deschisă: 

 
Nr.crt.       Nr.cadastral                          Suprafaţa  
  1.             Ps 145/1/1                            930 mp 
  2.             Ps 145/1/2                            700 mp 
  3.             Ps 145/1/3                            776 mp 
  4.             Ps 145/1/4                            787 mp  
  5.             Ps 145/1/5                            1312 mp 
  6.             Ps 145/1/6                            700  mp 
  7.             Ps 145/1/7                            700  mp 
  8.             Ps 145/1/8                            700  mp  
  9.             Ps 145/1/9                            688  mp 
  10.           Ps 145/1/10                          700  mp 
  11.           Ps 145/1/11                           700 mp 
  12.           Ps 145/1/12                           671 mp 
  13.           Ps 145/1/13                           625 mp  
  14.           Ps 145/1/14                           612 mp 
  15.           Ps 145/1/19                           612 mp 
  16.           Ps 145/1/20                           625 mp 
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  17.           Ps 145/1/21                           778 mp 
  18.           Ps 145/1/24                           775 mp 
  19.           Ps 145/1/29                          1083 mp 
  20.           Ps 145/1/30                           504 mp 
  21.           Ps 145/1/31                           700 mp 
  22.           Ps 145/1/32                           700 mp 
  23.           Ps 145/1/33                           534 mp  
  24.           Ps 145/1/34                           534 mp 
  25.           Ps 145/1/35                           700 mp 
  26.           Ps 145/1/36                           612 mp 
  27.           Ps 145/1/37                           608 mp  
  28.           Ps 145/1/38                           612 mp 
  29.           Ps 145/1/39                           625 mp 
  30.           Ps 145/1/40                           608 mp 
  31.           Ps 145/1/41                           612 mp 
  32.           Ps 145/1/42                           625 mp  
  33.           Ps 145/1/43                           671 mp 
  34.           Ps 145/1/44                           685 mp 

 
 

Art.2. Se aprobă caietul de sarcini în vederea concesionării prin licitaţie public deschisă 
conform Anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 

 
Art.3.    Prezenta se comunică:  

• Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş  

• Primarului comunei Moşniţa Nouă 

• Preşedintilor comisiilor de specialitate ale consiliului local 

• Câte un exemplar se afişează la avizier şi pe site-ul Primăriei Moşniţa Nouă 

                          Moşniţa Nouă la 20.03.2014 
 
 
                               ÎNTOCMIT, 
                                 PRIMAR, 
                           IOAN SORINCĂU 
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Anexa nr.1 la H.C.L. NR………../2014 

 

CAIET DE SARCINI  
  
1. OBIECTUL CONCESIUNII  
1.1. Terenul care urmează a fi concesionat este situat în comuna Mosnita Noua, localitatea 

Moşniţa Nouă. 
1.2. Terenurile care fac obiectul concesiunii au nr.cadastrale menţionate mai jos:  

Nr.crt.       Nr.cadastral                          Suprafaţa  
  1.             Ps 145/1/1                            930 mp 
  2.             Ps 145/1/2                            700 mp 
  3.             Ps 145/1/3                            776 mp 
  4.             Ps 145/1/4                            787 mp  
  5.             Ps 145/1/5                            1312 mp 
  6.             Ps 145/1/6                            700  mp 
  7.             Ps 145/1/7                            700  mp 
  8.             Ps 145/1/8                            700  mp  
  9.             Ps 145/1/9                            688  mp 
  10.           Ps 145/1/10                          700  mp 
  11.           Ps 145/1/11                           700 mp 
  12.           Ps 145/1/12                           671 mp 
  13.           Ps 145/1/13                           625 mp  
  14.           Ps 145/1/14                           612 mp 
  15.           Ps 145/1/19                           612 mp 
  16.           Ps 145/1/20                           625 mp 
  17.           Ps 145/1/21                           778 mp 
  18.           Ps 145/1/24                           775 mp 
  19.           Ps 145/1/29                          1083 mp 
  20.           Ps 145/1/30                           504 mp 
  21.           Ps 145/1/31                           700 mp 
  22.           Ps 145/1/32                           700 mp 
  23.           Ps 145/1/33                           534 mp  
  24.           Ps 145/1/34                           534 mp 
  25.           Ps 145/1/35                           700 mp 
  26.           Ps 145/1/36                           612 mp 
  27.           Ps 145/1/37                           608 mp  
  28.           Ps 145/1/38                           612 mp 
  29.           Ps 145/1/39                           625 mp 
  30.           Ps 145/1/40                           608 mp 
  31.           Ps 145/1/41                           612 mp 
  32.           Ps 145/1/42                           625 mp  
  33.           Ps 145/1/43                           671 mp 
  34.           Ps 145/1/44                           685 mp 
 

2. ELEMENTE DE PREŢ  
2.1. Preţul de pornire al licitaţiei este contravaloarea în lei a 1 euro/mp/an, calculat la cursul 

B.N.R. in ziua plăţii, indexabil prin hotararea consiliului local.  
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2.2. Oferta castigatoare este cea cu pretul cel mai mare oferit pentru mp/an. 
2.3. Pasul de strigare este de 10% din preţul de pornire /mp. 
2.3. Garanţia de participare la licitaţie în sumă 20 % din preţul/mp, depusă de ofertantul 

câştigător se reţine de concedent până în momentul încheierii contractului de concesiune, urmând 
ca după această dată garanţia să constituie avans din preţul de concesiune datorat de concesionar.  

2.4. Modul de achitare al preţului concesiunii, cât şi clauzele pentru nerespectarea obligaţiilor 
de plată se vor stabili prin contractul de concesiune.  

 3. CONDIŢIILE DE EXPLOATARE A CONCESIUNII, OBIECTIVELE DE ORDIN 
ECONOMIC, FINANCIAR ŞI DE MEDIU PRIVIND EXPLOATAREA EFICACE A BUNULUI 
CE FACE OBIECTUL CONCESIUNII  

 3.1. Concesionarul este obligat să inceapa construirea locuinţei în termen de 1 an de la data 
incheirii contractului de concesiune si sa finalizeze constructiile in conformitate cu prevederile 
Legii 50/1991, republicata. In caz contrar contractul de concesiune se rezilieaza unilateral de plin 
drept, fără intevenţia instanţei de judectă, de catre concedent, concesionarul fiind obligat la 
predarea terenului in conditiile in care l-a preluat , fara plata vreunei despagubiri in sarcina 
concedentului. 

 3.2. Din punct de vedere financiar se impune folosirea cât mai eficientă a terenului 
comunei, prin crearea unei surse noi de venit la bugetul local.  

 3.3. Concesionarul este obligat: 
 - la data incheierii contractului de concesiune, sa achite 
 contravaloarea in lei a 3.000 euro la cursul leu-euro al B.N.R. din ziua platii, in 
 termen de 8 luni de la data incheierii contractului va achita inca 3.000 euro, iar in 
 termen de 20 de luni de la incheierii contractului va achita inca 2.000 euro, suma 
 totala de 8.000 euro reprezentand taxele de viabilizare a zonei. 
 - contractul de concesiune se va incheia in termen de 30 de zile de la data 
 adjudecarii, cu conditia achitarii de catre concesionar a avansului de 3.000 euro., în caz 
contrar se va pierde garanţia de participare, 
 - in cazul neachitarii taxelor in termenele impuse in caietul de sarcini si in contract, 
 concesionarul va pierde toate sumele achitate in avans, contractul de concesiune 
 se va rezilia unilateral de plin drept,iar lucrarile de constructie executate vor fi 
 considerate drept gaj, din care concedentul isi va recupera datoriile 

 concesionarului. 
     4. CONDIŢII DE MEDIU  

Concesionarul poartă întreaga responsabilitate pentru respectarea prevederilor legale în 
domeniul protecţiei mediului.  

  5.CARACTERISTICILE INVESTIŢIIOR  
5.1. Pe teren urmează a se locuinţe, pe fiecare lot urmând a se realiza o singură locuinţă, 

procentul ocupare al trenului fiind de 30 %. 
5.2. Investitia se va realiza in conformitate cu prevederile certificatului de urbanism.  
5.3. Arhitectura va fi în concordanţă cu ambientul arhitectural zonal,dispunerea imobilelor 

se va realiza conform planului de situaţie anexat la Certificatul de Urbanism. 
5.4. Se vor folosi la finisajul exterior materiale din producţia internă sau din import,care să 

confere personalitate obiectivului ce se va realiza. 
5.5. Amplasarea în teren ca şi accesele vor fi proiectate astfel încât să asigure circulaţia în 

zonă. 
5.6. Prin soluţiile adoptate se va asigura protecţia clădirilor învecinate precum şi protecţia 

mediului. 
5.7. Regimul de înălţime permis va fi de maxim P+1+M, iar tratarea arhitecurală va fi în 

concordanţă cu proiectul realizat în acest sens. 
5.8. Durata de executie a obiectivului va fi de 36 de luni de la data eliberarii autorizatiei de 

construire, care poate fi prelungita conform Legii nr. 50/1991, republicată şi modificată.  
5.9. Termenul de obţinere a autorizaţiei de construire şi de incepere a lucrarilor va fi de 

maxim 12 luni de la data semnarii contractului de concesiune. 
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6. OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR  
6.1. Concedentul are următoarele obligaţii :  
- Din suma de 8.000 euro, achitată în avans de către concesionar, este obligat să realizeze 

următoarele utilităţi: drum, reţea electrică, reţea alimentare cu apă,canalizare. 
 - Să predea concesionarului bunul pe baza unui proces verbal de predare/primire ;  
 - Să nu tulbure pe concesionar în exerciţiul drepturilor rezultate din contractul de 
concesiune ;  
 - De asemenea, concedentul garantează pe concesionar că bunul nu este sechestrat, scos din 
circuitul civil, ipotecat sau gajat ;  

     - Concedentul nu răspunde de viciile aparente.  
 

6.2. Concesionarul are următoarele obligaţii :  
 - la data incheierii contractului de concesiune, sa achite 
 contravaloarea in lei a 3.000 euro la cursul leu-euro al B.N.R. din ziua platii, in 
 termen de 8 luni de la data incheierii contractului va achita inca 3.000 euro, iar in 
 termen de 20 de luni de la incheierii contractului va achita inca 2.000 euro, suma 
 totala de 8.000 euro reprezentand taxele de viabilizare a zonei. 

 - Să realizeze lucrările de investiţii care formează obiectul concesiunii. 
 - Concesionarul are întreaga responsabilitate în ceea ce priveşte respectarea legislaţiei în 
vigoare cu privire la realizarea lucrarilor de constructii si protecţiei mediului şi persoanelor;  

 - Achitarea integrală a debitelor pe care le au faţă de bugetul local ;  
 - Documentaţiile necesare pentru înscrierea dreptului de concesiune in  Cartea Funciară , în 
exclusivitate, pe concesionar.  

 

7. CLAUZE FINANCIARE ŞI ASIGURĂRI  
7.1. Lucrările executate vor fi considerate drept gaj în cazul nerespectării clauzelor 

contractuale şi a rezilierii contractului, gaj din care concedentul îşi va recupera datoriile 
concesionarului.  

7.2. La expirarea concesiunii sau înainte de termen şi cu motivaţia lămuritoare, terenul 
concesionat va fi  readus la starea iniţială pe cheltuiala concesionarului; această clauză se 
include în mod explicit în contractul de concesiune.  

 8. INTERDICŢIA SUBCONCESIONĂRII BUNULUI  
8.1. Se interzice concesionarului de a subconcesiona în tot sau în parte terenul supus 

concesiunii. Cesiunea către un terţ este permisă numai cu acordul prealabil scris al 
concedentului, cu respectarea condiţiilor impuse prin concesiune.  

9. CLAUZE REFERITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE 
CONCESIUNE  

Contractul de concesiune încetează în următoarele situaţii:  
 9.1. La expirarea duratei stabilite în contract, dacă părţile nu convin în scris la prelungirea 
acestuia, în condiţiile legii;  
 9.2. În cazul în care interesul naţional sau local o impune prin denunţarea unilaterală de 
către concedent, cu plata unor despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului;  
 9.3. În cazul nerespectării obligaţiilor contractuale de către concesionar prin reziliere 
unilaterală de plin drept, fără intervenţia instanţei de judecată, cu plata unei despăgubiri în sarcina 
concesionarului;  
 9.4. La dispariţia, dintr-o cauză de forţă majoră, a bunului concesionat sau în cazul 
imposibilităţii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunţare fără plata unei 
despăgubiri;  

 10. DISPOZIŢII FINALE  
 10.1. Drepturile şi îndatoririle părţilor se stabilesc prin contractul de concesiune;  
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 10.2. Obţinerea tuturor avizelor pentru realizarea şi funcţionarea obiectivului privesc pe 
concesionar;  
 10.3. Concedentul are dreptul ca, prin împuterniciţii săi, să urmărească mersul lucrărilor de 
construire în vederea asigurării calităţii lucrărilor şi încadrarea în termenul de punere în funcţie 
stabilit prin actul de concesiune.  
 10.4. Caietul de sarcini, inclusiv toate documentele necesare licitaţiei se pun la dispoziţia 
solicitantului contra cost. Valoarea acestora este de 100 lei.  
 10.5. Ofertanţii la licitaţie vor prezenta la dosrul  depus pentru licitaţie,garanţia de 
participare la licitaţie în sumă de 20% din preţul total al parcelei/an calculată la preţul de pornire la 
casieria Primăriei Moşniţa Nouă, fie în contul nr. RO 60TREZ6215006XXX000343 deschis la 
Trezoreria Timişoara. 
 10.6. Participarea la licitaţie a ofertanţilor este condiţionată de achitarea integrală a 
debitelor pe care le au faţă de bugetul local, achitarea documentaţiei de licitaţie şi a garanţiei de 
participare.  

 10.7. Nu vor participa la licitaţie persoanele juridice care :  
 - au debite faţă de Consiliul Local al comunei Mosnita Noua sau au debite la bugetul de 
stat, 
 - sunt în litigii cu Consiliul Local al comunei Mosnita Noua;  
 - au fost adjudecători ai unei licitaţii anterioare şi nu au încheiat contract cu Consiliul Local 
al comunei Mosnita Noua ;  
 10.8. Dacă din diferite motive licitaţia se amână, se revocă sau se anulează, decizia de 
amânare, revocare sau anulare nu poate fi atacată de ofertanţi. În acest caz ofertanţilor li se va 
înapoia în termen de cinci zile garanţia de participare la licitaţie şi contravaloarea documentaţiei de 
licitaţie pe baza unei cereri scrise şi înregistrată la Primăria Mosnita Noua.  
 10.9. Prin înscrierea la licitaţie toate condiţiile impuse prin caietul de sarcini se consideră 
însuşite de ofertant. 
 10.10. Eventualele contestaţii cu privire la desfăşurarea licitaţiei publice se vor depune la 
registratura Primăriei Moşniţa Nouă în termen de 48 de ore de la data desfăşurării licitaţiei ,iar 
comisia de soluţionare a contestaţiilor va analiza şi instrumenta contestaţiile înregistrate în termen 
de 5 zile de la data înregistrări acestora. 
  
 
 11. INSTRUCŢIUNI PENTRU OFERTANŢI  

Licitaţia se va desfăşura în fiecare zi de joi, începînd cu data de ...................., la sediul 
Primăriei comunei Mosnita Noua la orele 10.00.  

Înscrierea la licitaţie se va face preziua licitației, orele 09.00, la sediul Primăriei Mosnita 
Noua.  

În vederea participării la licitaţie ofertantul trebuie:  

- să plătească caietul de sarcini aferent licitaţiei, inclusiv toate documentele necesare 
licitaţiei în sumă de 100 lei la Primăria comunei Mosnita Noua sau în contul 
nr.RO78TREZ62121360250XXXXX, deschis la Trezoreria Timişoara, 

- taxa de participare la licitaţie 500 lei la casieriei Primariei Mosnita Noua sau în contul 
nr.RO78TREZ62121360250XXXXX,deschis la Trezoreria Timişoara, 

- garanţia de participare la licitaţie, în sumă de 20% din preţul total al parcelei/an calculată la 
preţul de pornire la casieria Primariei Mosnita Noua sau în contul nr.RO 
60TREZ6215006XXX000343,deschis  la Trezozeria Timişoara, 

Preţul de pornire la licitaţie este contravaloarea în lei a 1 euro/mp/an, calculat la cursul 
B.N.R. in ziua plăţii. 

11.1 Documentele necesare participării la licitaţie sunt:  

- Copie de pe actul de identitate, 
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- copie xerox după chitanţele care atestă plata caietului de sarcini, a documentaţiei pentru 
licitaţie şi a garanţiei depuse;  

- actul autentic de reprezentare, în cazul în care ofertele sunt depuse de împuterniciţii 
ofertanţilor şi nu de aceştia personal;  

- certificat fiscal prin care să se ateste faptul că nu are datorii bugetare faţă bugetul local al , 
Consiliul Local Mosnita Noua si la bugetul de stat.  
 
 12. DESFĂȘURAREA LICITATIEI 

 12.1..Se verifica existenta actelor doveditoare de plata a garantiei, a caietului de sarcini ,a 
documentatiei pentru licitatie, precum şi a taxei de participare; în cazul în care comisia de licitare 
constată lipsa unui act prevăzut la dosar ca fiind necesar a fi prezentat de ofertant pentru atestarea 
plăţii datoriilor faţă de bugetul local şi bugetul de stat, acesta poate da o declaraţie pe proprie 
răspundere că va prezenta actul în termen de şapte zile. În caz contrar, se consideră că ofertantul s-
a retras după adjudecarea licitaţiei şi pierde garanţia de participare. Declaraţia pe propria răspunere 
se va consemna şi în procesul verbal de adjudecare a licitaţiei. 

 2.se verifica identitatea ofertanţilor pe baza buletinului de identitate/ cărţii de identitate/ 
adeverinte, 

 3.se trece la supralicitarea directa. 
 4.presedintele anunta pretul de pornire si pasul de strigare. 
 5. prima oferta va fi facuta de primul participant care s-a inscris pe lotul respectiv .In cazul 

in care sunt doi participanti fiecare trebuie sa liciteze cel putin un pas. In cazul in care sunt trei 
participanti sau mai multi , cel putin doi dintre participanti trebuie sa liciteze un pas. 

 4.supralicitarea continua pana cand nici un ofertant nu mai supraliciteaza, 
 5.terenul se adjudeca acelui ofertant care a facut cea mai mare oferta. 
 6.Comisia de organizare si desfasurare a licitatiei va incheia un proces-verbal de 

adjudecare, in doua exemplare.  
 7. Contractul de concesionare se va încheia în teremn de cel mult 30 de zile de la data 

adjudecării, cu condiţia achitării de către concesionar a a contravalorii în lei a  primei rate de 3.000 
euro di taxa de viabilizare.  

  In cazul in care, la data si ora anuntata pentru desfasurarea licitatiei, nu sunt prezenti 2 
participanti înscrişi, se asteapta o ora dupa care licitatia se amana.  

 De asemenea, in cazul in care la data si ora anuntate pentru desfasurarea licitatiei, este 
inscris un singur ofertant înscris licitatia se amana.  

 In ambele cazuri se va organiza o noua licitatie, în termen de 7 zile, cu respectarea 
prezentei metodologii, iar si daca la data respectiva se prezinta numai un solicitant înscris, lotul de 
teren va fi atribuit prin negociere directa.  

 8. O persoană se poate înscrie să participe  la licitaţie pentru cel mult trei loturi, dar poate 
concesiona un singur lot. Prin urmare, caietul de sarcini, taxa de participare şi garanţia de 
participare stabilite, se plăesc o singură dată şi se calculează la pentru parcela mai mare. 
 
                               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  diminuării suprafeţei imobilului înscris în CF nr. 525 Moşniţa Veche 
nr.top. 564/1/1/1/1/a cu suprafaţa actuală de 817.082 mp, rezultând o suprafaţă de 814.306  mp- 

proprietar Comuna Moşniţa Nouă  şi înscrierea într-o Carte Funciară nouă a imobilului cu 
nr.cadasatral CC437 cu suprafaţa reală de 220 mp şi a imobilului cu nr.cadastral A438 cu suprafaţa 

măsurată de 2556 mp, în proprietatea  Comunei Moşniţa Nouă, în conformitate cu documentaţia 
anexată 

 
 
Consiliul Local al com.Moşniţa Nouă; 

• Având în vedere referatul cu nr.3198/21.03.2014  întocmit de către inginer 
topograf Ciuruş Mariana, 

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

• 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 diminuarea suprafeţei imobilului înscris în CF nr. 525 Moşniţa Veche 
nr.top. 564/1/1/1/1/a cu suprafaţa actuală de 817082 mp, rezultând o suprafaţă de 814306  mp- 
proprietar Comuna Moşniţa Nouă  şi înscrierea într-o Carte Funciară nouă a imobilului cu 
nr.cadasatral CC437 cu suprafaţa reală de 220 mp şi a imobilului cu nr.cadastral A438 cu suprafaţa 
măsurată de 2556 mp, în proprietatea  Comunei Moşniţa Nouă, în conformitate cu documentaţia 
anexată. 
 
           Art.2.- Prezenta se comunică: 

• Instituţiei Prefectului Jud.Timiş 

• Primarului comunei Moşniţa Nouă 

• Preşedinţilor comisiilor de specialitate ale consiliului local 

• Biroului de urbanism 

• Câte un exemplar se afişează la avizier şi pe site-ul Primăriei Moşniţa Nouă 
 

                       Moşniţa Nouă la 21.03.2014 
 
 
                               ÎNTOCMIT, 
                                 PRIMAR, 
                           IOAN SORINCĂU 
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