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ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL MOŞNIŢA NOUĂ 
 

PROCES VERBAL 
 

Încheiat azi 30.01. 2014  în şedinţa ordinară a Consiliului Local Moşniţa Nouă. 
 Din totalul de 15 consilieri locali sunt prezenţi 14 consilieri locali, absent fiind d-nul Chelu 
Claudiu Adrian. 
 La şedinţă participă un grup de cetăţeni din comună din care: d-nii Rochnean Atilla, Linţia 
Florin, Pogan Robert, Roşian Florian, Czernay Paul, Fulop Emeric, Vasiliu Cătălin, Nyesti Lehel, 
Miksi Ioan, Cipleu Teodor, Ludinaş Pavel, d-nele:  Durneac Dana, Morcan Adela, Mariş Dorina, 
Benke Tunde, Kiss Irma, Bulica Lucia,  Linţia Diana , Caragea Alina ş.a.. 

D-nul Rochnean Atilla cere permisiunea de a participa la şedinţă şi consemnarea părerii 
cetăţenilor cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi. 

D-nul primar susţine că în conformitate cu prevederile Legii 215/2001 pot  asista şi lua 
cuvântul doar  prefectul , preşedintele consiliului judeţean,  deputaţii,senatoriimiminştrii sau 
ceilalţi membrii ai Guvernului precum şi persoanele interesate, invitate de primar,  aceşti cetăţeni 
nefiind invitaţii primarului  pot doar participa la şedinţă. 

D-nul Kadar Gheorghe susţine că bileţele amplasate în curţile cetăţenilor cu sugestia de a 
participa la şedinţă nu au fost expediate de primărie. 

D-nul Rochnean Atilla solicită să fie ascultată părerea cetăţenilor, fiind vorba despre o taxă 
care se va încasa de la aceştia. 

D-nul primar propune ca cetăţenii să îşi desemneze un reprezentant care să prezinte 
părerea acestora, iar în sală să rămână doar câţiva, în limita locurilor disponibile. 
 Preşedinte de şedinţă urmează d-nul Kadar Gheorghe. 
 Se aprobă cu 13 voturi pentru. 
 Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 17.12.2013. 
 D-nul Pop Valentin solicită consemnarea cu exactitate a problemelor discutate. 
 D-nul primar susţine că există înregistrarea şedinţei. 
 D-nul Pop Valentin solicită cd-urile şedinţelor. 
 Procesul verbal se aprobă cu 14 voturi pentru. 
 Se supune la vot procesul verbal al şedinţei de îndată din 23.12.2013. 
 Se aprobă cu 13 voturi pentru şi o abţinere a d-nului Bucur Florin Octvian, care a fost 
absent. 
 Se supune la vot următoarea: 

ORDINE DE ZI 
 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local al comunei pe anul 2014. 
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a 
Poliţiei Locale- compartiment funcţional în cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Moşniţa Nouă. 
 3. Proiect de hotărâre pentru  modificarea H.C.L. cu nr.28/28.02.2008 privind stabilirea 
locaţiei pentru desfăşurarea activităţii Poliţiei Comunitare. 
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4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea redistribuirii stocului de alimente din 
Programul PEAD 2013, rămas nedistribuit după finalizarea etapei a I-a  II-a (Listele 
suplimentare). 
       5. Proiect de hotărâre privind   aprobarea ,, Planului de lucrări sau de acţiuni de interes 
local“care se vor efectua cu persoanele beneficiare de ajutor social. 

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. cu nr. 107/2006  în sensul  
atribuirii în folosinţă gratuită  şi a suprafeţei de 200 sau 201(după caz)  mp teren concesionat, 
aferent celor 300 mp atribuiţi tinerilor din localitatea Moşniţa Nouă, în baza Legii 15/2003, în 
vederea construirii de locuinţă, conform tabelului anexat la prezenta hotărâre. 
   

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea  participării comunei Moşniţa Nouă prin 
Consiliul Local Moşniţa Nouă la constituirea ,, Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea 
Turismului Timiş-APDT Timiş“. 

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii spre administrare şi folosinţă a unor  
mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către 
Aquatim SA. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii de denumiri de străzi în comuna Moşniţa 
Nouă. 

       10. Diverse. 
 Se aprobă cu 14 voturi pentru. 
 Se prezintă adresa  Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş cu privire la legalitatea 
aprobării H.C.L. cu nr.25/27.03.2013 privind exploatarea gazelor de şist pe teritoriul comunei. 
 D-nul Petruse Remus susţine că a fost cel care a promovat proiectul de hotărâre. La  
nivel de ţară au fost atacate în contencios mai multe hotărâri de consiliul cu acelaşi obiect,  iar 
procesele au fost câştigate de către consiliile locale, prin urmare nu consideră că este necesară 
revocarea acestei hotărâri. 
 D-nul primar consideră că hotărârea este legală, deci nu se impune revocarea acesteia. 
 D-na secretară susţine că la adoptarea hotărârii nu s-au depăşit atribuţiile consiliului 
local s-a interzis doar darea în administrare, concesionarea sau închirierea terenurilor din 
domeniul public sau privat al comunei  în scopul exploatării gazelor de şist şi interzicerea 
eliberării de avize, certificate de urbanism şi autorizaţii de construire, domenii în care consiliul 
local are atribuţii, respective primarul comunei, conform Legii 215/2001. 
 Se suspune la vot propunerea d-nului primar, se aprobă cu 14 voturi pentru. 

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului 
local al comunei pe anul 2014. 

D-nul primar prezintă proiectul de hotărâre, 47 % din buget îl reprezintă investiţiile, 
cheltuielile au fost restrânse, se funcţionează cu un minim de personal.  
În anul 2014 sunt cuprinse în buget următoarele investiţii:  construirea a trei săli de clasă, două 
grupuri sanitare interioare la Şcoala Gimnazială Moşniţa Nouă, extindere reţea de alimentare cu 
apă în localităţile Moşniţa Nouă-Moşniţa Veche, reţea de canalizare în localităţile Moşniţa Nouă, 
Moşniţa Veche, extindere reţea apă potabilă în localitatea Urseni,reţea iluminat public între 
localităţile Moşniţa Nouă-Moşniţa Veche, reaţea de alimentare cu energie electrică în P.U.Z PŞ 171 
Moşniţa Nouă şi P.U.Z. Legea 15/2003 Moşniţa Nouă, asfaltare D.C. 97 Moşniţa Veche-Timişoara, 
construire capelă între cimitirele Moşniţa Nouă-Moşniţa Veche, casă cultură în localitatea Moşniţa 
Nouă, sistem de supraveghere video cu 64 de camere, iar pe DC 98 Urseni-Timişoara este nevoie 
de amplasarea unor glisiere, fiind nevoie de o suplimentare cu 20.000 lei. 
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De la firma executantă a D.C. 98 s-au încasat penalităţi de întârziere în valoare de 225.000  lei. 
 D-na Bulica Lucia solicită aprobare pentru racordarea la reţeaua de apă din faţa locuinţei şi 
realizarea reţelelor de utilităţi pentru zonele noi la fel cum se execută şi în vatra veche a satului. 
 D-nul primar: Se va amplasa o conductă magistrală de apă pentru acea zonă la care se vor 
putea racorda, iar pentru celelalte utilităţi, propune înfiinţarea unei asociaţii de proprietari în 
vederea executării lucrărilor în asociere cu primăria, totodată propune organizarea unei şedinţe cu 
cetăţenii din zonele noi pentru instituirea unei taxe de habitat, din care să se finanţeze realizarea  
utilităţilor. 
 Comisia economică a acordat aviz proiectului de hotărâre. 
 Comisia administrativă propune suplimentarea fondurilor de la culte pentru Biserica 
Ortodoxă din Moşniţa Veche la 40.000 lei, deoarece este în renovare. 
 D-nul primar susţine că este posibilă această suplimentare dar ar trebui şi Mitropolia 
Banatului să direcţioneze toate fondurile către acea biserică. 
 D-nul Petruse Remuse: Anul trecut a  propus să nu se mai aloce bani pentru culte ci să se 
folosească fondurile pentru întreţinerea cimitirelor, pentru că este prioritară, anul acesta ar trebui 
reparat gardul cimitirului. 
 D-nul primar: Cimitirele sunt în proprietatea bisericilor de aceea trebuie să se discute cu 
consiliile parohiale. 

D-na Şora Mihaela: S-ar putea direcţiona banii pentru întreţinerea cimitirelor, de către 
consiliile parohiale. 
 D-na Durneac Dana propune să se sugereze consiliului parohial, direcţionarea banilor, de 
către consiliul local. 
 D-nul primar susţine că după alocarea banilor de la bugetul local, consiliul parohial este cel 
care  stabileşte destinaţia acestora. 
 D-nul Petruse Remus doreşte să se readucă în discuţie cererea tinerilor beneficiari ai Legii 
15/2003, din localitatea Moşniţa Veche, care doreau să execute reţeaua de iluminat public în 
parteneriat cu primăria. 
 D-nul primar susţine că până în 15.12.2013 trebuiau depuse  cererile şi nu s-a prezentat 
nimeni. 
 Se supune la vot alocarea banilor de la culte pentru renovarea bisericii sau pentru reparaţia 
gardului de la cimitir. 
 D-nul Linţia Florin doreşte să ştie dacă d-nul primar este de acord cu încheierea unui 
parteneriat cu asociaţiile din Moşniţa Nouă pentru construirea capelei. 
 D-nul propune susţine că este deschis la orice colaborare, mai mult propune încheiarea 
unui parteneriat cu un grup de acţiune locală format din O.N.G-uri, primării şi alte persoane 
juridice, cu cât sunt mai multe organizaţii cu atât se obţine un punctaj mai mare pentru proiect. 
 D-na Gustav Elena solicită ca sumele alocate Poliţiei Locale să se scoată din buget şi să nu 
se voteze hotărârea, pentru că în cazul în care râmăn cuprinse în buget trebuie votată şi hotărârea 
cu stabilirea taxei pentru serviciile de pază. 
 D-nul primar susţine că sumele prevăzute în buget sunt din excedentul bugetar, sunt 
pentru achiziţionarea a  şaizeci şi patru camere de supraveghere, se poate vota bugetul în forma în 
care s-a prezentat, iar din taxa pentru serviciile de pază se va reface rezerva bugetară. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 14 voturi, cu propunerea d-nului 
Petruse Remus. 
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 Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea 
Regulamentului de organizare şi funcţionare a Poliţiei Locale - compartiment funcţional în 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moşniţa Nouă. 
 Se prezintă proiectul de hotărâre. 
 Comisia economică şi comisia administrativă au acordat avize favorabile. 
 Se supune la vot şi se aprobă cu 14 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre pentru  modificarea H.C.L. 
cu nr.28/28.02.2008 privind stabilirea locaţiei pentru desfăşurarea activităţii Poliţiei 
Comunitare. 
 D-na Bulica Lucia doreşte să ştie ce serviciu se va presta cetăţenilor pentru taxa plătită. 
 D-nu primar susţine că se va asigura paza bunurilor şi obiectivelor aflate în proprietatea 
comunei sau în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale precum drumurile, şcolile, 
reţelele de alimentare cu apă, gaz, energie electrică, se vor amplasa camere de supraveghere pe 
străzile din comună şi s-au achiziţionat două maşini pentru desfăşurarea activităţii agenţilor poliţiei 
locale. 
 D-na Linţia Diana doreşte să ştie dacă s-a organizat dezbatere publică prin care să se 
stabilească modalitatea de efectuare a pazei, conform Legii nr.333/2003 şi a Legii  nr.52/2003. 
 D-nul primar susţine că proiectul de hotărâre este pentru modificarea H.C.L. cu nr.28/2008, 
în acel an s-a stabilit forma de pază, proiectul  a fost postat pe site-ul primăriei, conform Legii 
215/2001 bugetul local trebuia aprobat în termen de cel mult  45 de zile de la adoptarea bugetului 
de stat de aceea nu s-a putut aştepta o perioadă mai lungă până la organizarea şedinţei ordinare, 
dacă existau propuneri din partea cetăţenilor la proiectele de hotărâre de pe ordinea de zi 
trebuiau depuse în formă scrisă la registratura primăriei până în data de 27.01.2014 orele 15.00. 
 D-nul Pogan Robert doreşte să ştie că în cazul în care se asigură ordinea şi liniştea publică 
de ce în cartierul în care locuieşte ( vizavi de Valery) se perturbă liniştea în fiecare weekend în care 
nu este perioadă de post. 
 D-nul primar susţine că până în luna decembrie 2013, când s-a înfiinţat poliţia locală, 
poliţiştii comunitari nu aveau în atribuţii păstrarea ordinii şi liniştii publice, autorizaţia de 
funcţioare a societăţii Valery a fost retrasă de două ori de către primărie. 

D-na Bulica Lucia susţine că s-a suspendat activitatea în post. 
D-nul primar susţine că s-a suspendat în urma sesizării Postului de Poliţiei Moşniţa Nouă în 

luna august 2013. 
D-nul Linţia Florin doreşte să ştie ce se asigura pentru plata acestui serviciu, este nevoie de 

angajarea de personal specializat, în urma unei dezbateri publice. 
D-nul primar susţine că este un serviciu public care asigură paza instituţiilor publice. 
D-nul Rochnean Atilla propune să se asume o responsabilitate din partea primăriei pentru 

această taxă, dacă nu se poate, să se anuleze H.C.L. cu nr.28/2008. 
 D-nul primar susţine că acest serviciu nu este o societate privată de pază prin intermediul 
căreia se asigură bunurile proprietate privată a cetăţenilor, este de exemplu pentru cei care au dus 
în curte piatra amplasată pe drum de către primărie. 
 D-nul Pop Valentin propune ca taxa să rămână în vigoare pentru gospodării dar pentru 
teren să se aplice pe hectar. 
 Comisia economică propune ca anul viitor taxa să fie de 20 sau 30 lei/gospodărie. 
 D-na Durneac Dana doreşte să ştie ce fel de pază se asigură terenului agricol. 
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 D-nul primar susţine că se previne aruncarea deşeurilor din construcţii pe terenurile 
agricole, se verifică cosirea vegetaţiei, pentru a preveni răspândirea ambroziei şi prevenirea 
incendiilor. 
 D-nul Rochnean Atilla susţine că se instituie taxa, dar deocamdată nu se oferă nimic şi 
solicită anularea hotărârii 28/2008. 
 D-nul primar susţine că în luna decembrie 2013,  s-a înfiinţat Poliţia Locală Moşniţa Nouă şi 
pentru dotarea serviciului se instituie taxa, pentru a putea oferi ceva cetăţenilor, dacă nu se 
adoptă proiectul de hotărâre privind modificarea H.C.L. 28/2008 rămâne în vigoare forma din 2008 
a hotărârii. 
 D-nul Bucur Florin susţine că nici consilierii nu au cunoscut conţinutul hotărârii din anul 
2008, s-a discutat acest lucru în şedinţa pe comisii. 
 D-na Şora Mihaela susţine că prin instituirea acestei taxe se încearcă punerea în funcţiune a 
unui serviciu deci se poate institui taxa în condiţiile în care se instalează şi camere de 
supraveghere. 
 D-nul primar propune ca în anul 2014 taxa să fie de 50 lei/an/gospodărie sau terenuri în 
intravilan pentru care s-a eliberat autorizaţie de construire, 100 lei an/agenţi economici, în anul 
2015 să fie de 25 lei  
 an/gospodărie sau terenuri în intravilan pentru care s-a eliberat autorizaţie de construire, 
50 lei an/agenţi economici, să fie scutiţi şi asistenţii maternali şi beneficiarii de ajutor social şi să se 
prezinte un raport anual de activitate consiliului local ,de către serviciul poliţiei locale. 
 D-nul Rochnean Atilla doreşte să ştie ce se oferă în momentul acesta pentru taxă. 
 D-nul Kadar Gheorghe susţine că se patrulează cu două maşini de poliţie în comună, se vor 
instala camera de supraveghere, poliţiştii locali au atribuţii şi în circulaţia pe drumurile publice, 
ordinea şi liniştea publică, disciplina în construcţii, disciplina comercială, protecţia mediului şi 
evidenţa populaţiei. 
 D-na Caragea Alina susţine că nu este de acord cu amaplsarea de camera de supraveghere, 
deoarece nu s-a organizat dezbatere publică, solicită anularea H.C.L. cu nr.28/2008 şi organizarea 
unei dezbateri pentru stabilirea formei de pază. 
 D-nul Czernay Paul doreşte să ştie dacă persoana juridică are sediul în baza unui contract 
de comodat în locuinţa unei persoane fizice, taxa  se va plăti şi pe persoană fizică şi pe cea juridică. 
 D-nul primar susţine că se va achita doar de proprietarul clădirii. 
 D-nul Baltă Relu propune amplasarea camerelor de supraveghere deasupra reţelei de 
iluminat, pentru a nu fi furate sau deteriorate. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 12 voturi pentru şi 2 abţineri d-nilor 
Petruse Remus Vasile şi Bucur Florin Octavian, cu propunerea de mai sus a d-nului primar. 

Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind  aprobarea 
redistribuirii stocului de alimente din Programul PEAD 2013, rămas nedistribuit după 
finalizarea etapei a I-a  II-a (Listele suplimentare). 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Comisia economică a acordat aviz favorabil. 
Se supune la vot şi se aprobă cu 14 voturi pentru. 
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind   aprobarea ,, 

Planului de lucrări sau de acţiuni de interes local“care se vor efectua cu persoanele beneficiare 
de ajutor social. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Comisia de cultură a acordat aviz favorabil. 
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Se supune la vot şi se aprobă cu 14 voturi pentru. 
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, poiect de hotărâre privind aprobarea 

modificării H.C.L. cu nr. 107/2006  în sensul  atribuirii în folosinţă gratuită  şi a suprafeţei de 
200 sau 201(după caz)  mp teren concesionat, aferent celor 300 mp atribuiţi tinerilor din 
localitatea Moşniţa Nouă, în baza Legii 15/2003, în vederea construirii de locuinţă, conform 
tabelului anexat la prezenta hotărâre. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Comisia economică a acordat aviz favorabil. 
Se supune la vot şi se aprobă cu 14 voturi pentru. 
Se trece la punctul 7 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea  

participării comunei Moşniţa Nouă prin Consiliul Local Moşniţa Nouă la constituirea  „ 
Asociaţiei pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului Timiş-APDT Timiş“. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Comisia economică a acordat aviz favorabil. 
Se supune la vot şi se aprobă cu 14 voturi pentru. 

 D-nul Rochnean Atilla doreşte să ştie dacă se poate asigura paza cu acest efectiv şi cine 
răspunde de pagubele aduse cetăţenilor. 
 D-nul primar propune să depună o cerere în acest sens şi i se va comunica un răspuns în 
termenul legal. 

Se trece la punctul 8 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea  
transmiterii spre administrare şi folosinţă a unor  mijloace fixe care fac parte din bunurile 
proprietate publică a comunei Moșnița Nouă către Aquatim SA. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Comisia economică a acordat aviz favorabil. 
Se supune la vot şi se aprobă cu 14 voturi pentru. 
Se trece la punctul 9 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea de 

denumiri de străzi în comuna Moşniţa Nouă. 
Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Comisia economică şi comisia administrativă au acordat avize  favorabile. 
Se supune la vot şi se aprobă cu 14 voturi pentru. 

 Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi, 
DIVERSE 

  
 Se prezintă referatul cu nr. 620/2014 întocmit de către asistent social Juravle Marc Rodica, 
privind domeniul de activitate ai asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav, Semestrul 
II 2013. 
 Se prezintă cererea d-nului Tobei Nelu care solicită atribuirea în folosinţă a unui teren 
pentru construirea de locuinţă. 
 D-nul primar propune anularea  hotărârii de consiliu local prin care s-au concesionat  
terenuri pentru construirea de sedii ale partidelor politice. În urma acordului domnilor consilieri, la 
şedinţa din februarie se va promova un proiect de hotărâre. 
 
                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                ÎNTOCMIT, 
                   Gheorghe KADAR 
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