
 
 

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 
26.02.2014, 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 aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. 
nr.413782  Urseni, nr. cadastral 413782, cu suprafaţa de 503 mp, în vederea încheierii unui 
contract de concesiune, în favoarea d-nului Petran Valentin Cosmin , în calitate de proprietar 
al construcţiilor. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. 
nr.405490  Moşniţa Veche , nr. cadastral 405490, cu suprafaţa de 450 mp, în vederea 
încheierii unui contract de concesiune, în favoarea soţilor  Prigoreanu Anca Cosmina şi 
Prigoreanu Mihai , în calitate de proprietari ai construcţiilor. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. 
nr.413972  Moşniţa Nouă, nr. cadastral 413972, cu suprafaţa de 501 mp, în vederea vânzării 
prin negociere directă,  proprietarilor  construcţiilor. 

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. 
nr.405796  Moşniţa Nouă, nr. cadastral 405796, cu suprafaţa de  695 mp, în vederea vânzării 
prin negociere directă,  proprietarului construcţiilor, Miloievici  Dragana Voislava. 

5. Proiect de hotărâre privind   aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. 
nr.415057  Moşniţa Nouă, nr. cadastral 415057, cu suprafaţa de  623  mp, în vederea vânzării 
prin negociere directă,  proprietarului construcţiilor, Denes Francisc. 

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. 
nr.405522  Moşniţa Veche , nr. cadastral 405522, cu suprafaţa de 450 mp, în vederea 
încheierii unui contract de concesiune, în favoarea soţilor  Pintea Tiberiu Adrian şi Pintea 
Florica, în calitate de proprietari ai construcţiilor. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea  raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. 
nr.405458  Moşniţa Veche , nr. cadastral 405458, cu suprafaţa de 450 mp, în vederea 
încheierii unui contract de concesiune, în favoarea soţilor  Stan Carmen Alina şi Stan 
Nicolae, în calitate de proprietari ai construcţiilor. 

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. 
nr.405457  Moşniţa Veche , nr. cadastral 405457, cu suprafaţa de 450 mp, în vederea 
încheierii unui contract de concesiune, în favoarea soţilor  Ştiube Daniel şi Ştiube Aurora, în 
calitate de proprietari ai construcţiilor. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. 
nr.403756  Moşniţa Nouă , nr. cadastral 403756, cu suprafaţa de 501 mp, în vederea 



încheierii unui contract de concesiune, în favoarea soţilor  Curcudel Vasile şi Curcudel 
Mariana Violeta , în calitate de proprietari ai construcţiilor.   

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea recompensării cuplurilor care au împlinit 50 de ani de la 
încheierea căsătoriei şi a  persoanelor care au împlinit vârsta de 80 de ani. 

11. Proiect de hotărâre privind însuşirea listei cu bunurile reevaluate care asigură serviciul de 
alimentare cu apă şi de canalizare ,aflate în  proprietatea publică a comunei Moşniţa Nouă şi 
transmiterea acestor bunuri  în administrarea operatorului AQUATIM SA . 

 12. 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 21.02.2014 
- Nr.25 

 
 
                     PRIMAR,                                                     AVIZEAZĂ, 

                     Ioan   SORINCĂU                                                 Secretar,                                            
                                                                                                 Monika SZABO 
  



 
 

 C  O  N  V  O  C  A  T  O  R 
 

 
 

Se convoacă în şedinţă ordinară membrii consiliului local pentru data de 
 26.02.2014 ,orele 17,00 în sala de şedinţe consiliului local. Şedinţa va avea următoarea: 
 
 

ORDINE      DE      ZI 
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. 

nr.413782  Urseni, nr. cadastral 413782, cu suprafaţa de 503 mp, în vederea încheierii unui 
contract de concesiune, în favoarea d-nului Petran Valentin Cosmin , în calitate de proprietar al 
construcţiilor. 

 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. 
nr.405490  Moşniţa Veche , nr. cadastral 405490, cu suprafaţa de 450 mp, în vederea încheierii 
unui contract de concesiune, în favoarea soţilor  Prigoreanu Anca Cosmina şi Prigoreanu Mihai 
, în calitate de proprietari ai construcţiilor. 

 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. 
nr.413972  Moşniţa Nouă, nr. cadastral 413972, cu suprafaţa de 501 mp, în vederea vânzării 
prin negociere directă,  proprietarilor  construcţiilor. 

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. 
nr.405796  Moşniţa Nouă, nr. cadastral 405796, cu suprafaţa de  695 mp, în vederea vânzării 
prin negociere directă,  proprietarului construcţiilor, Miloievici  Dragana Voislava. 

      5. Proiect de hotărâre privind   aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. 
nr.415057  Moşniţa Nouă, nr. cadastral 415057, cu suprafaţa de  623  mp, în vederea vânzării 
prin negociere directă,  proprietarului construcţiilor, Denes Francisc. 

 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. 
nr.405522  Moşniţa Veche , nr. cadastral 405522, cu suprafaţa de 450 mp, în vederea încheierii 
unui contract de concesiune, în favoarea soţilor  Pintea Tiberiu Adrian şi Pintea Florica, în 
calitate de proprietari ai construcţiilor. 

  7. Proiect de hotărâre privind aprobarea  raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. 
nr.405458  Moşniţa Veche , nr. cadastral 405458, cu suprafaţa de 450 mp, în vederea încheierii 
unui contract de concesiune, în favoarea soţilor  Stan Carmen Alina şi Stan Nicolae, în calitate 
de proprietari ai construcţiilor. 

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. 
nr.405457  Moşniţa Veche , nr. cadastral 405457, cu suprafaţa de 450 mp, în vederea încheierii 
unui contract de concesiune, în favoarea soţilor  Ştiube Daniel şi Ştiube Aurora, în calitate de 
proprietari ai construcţiilor. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului, cuprins în C.F. 
nr.403756  Moşniţa Nouă , nr. cadastral 403756, cu suprafaţa de 501 mp, în vederea încheierii 
unui contract de concesiune, în favoarea soţilor  Curcudel Vasile şi Curcudel Mariana Violeta , 
în calitate de proprietari ai construcţiilor.   

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea recompensării cuplurilor care au împlinit 50 de ani de la 
încheierea căsătoriei şi a  persoanelor care au împlinit vârsta de 80 de ani. 

 
 



 
11. Proiect de hotărâre privind însuşirea listei cu bunurile reevaluate care asigură serviciul de 

alimentare cu apă şi de canalizare ,aflate în  proprietatea publică a comunei Moşniţa Nouă şi 
transmiterea acestor bunuri  în administrarea operatorului AQUATIM SA . 

 12. 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                                                                                  
          21.02.2014                                                                                     Secretar, 
                                                                                                          SZABO MONIKA 
  



1663/18.02.2014 

 
  
 
 R E F E R A T 
 
 
 
 
 

 

                    Având  în vedere   cererea domnului Petran Valentin Cosmin  ,  prin care 

solicită preluarea dreptului de concesiune asupra terenului situat în intravilanul 

extins al localităţii Urseni, înscris în  în CF 413782 Moşniţa Nouă,   nr. cadastral 

413782,  
 

                  Propun Consiliului Local al Comunei Moşniţa Nouă aprobarea raportului de 

evaluare  nr. 1645/18.02.2014,  întocmit  de S.C. CONSULTIM S.A.. Timişoara privind 

terenul înscris  în CF 413782 Moşniţa Nouă, , nr. cadastral 413782   . 
 
 
 
 
 
 
 

 Mariana Cristina CIURUŞ 
 

 

  
  



 
 

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.413782  
Urseni, nr. cadastral 413782, cu suprafaţa de 503 mp, în vederea încheierii unui 

contract de concesiune, în favoarea d-nului Petran Valentin Cosmin , în calitate de 
proprietar al construcţiilor 

 
Consiliul Local al com.Moşniţa Nouă; 
• Având în vedere cererea cu nr.12.779/ 02.12.2013 formulată de către d-nul 

Petran Valentin Cosmin  şi raportul de evaluare cu nr.1645/2014  întocmit 
de către S.C. Consultim  S.R.L, 

• Ţinând cont de referatul cu nr.1663/2014  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.413782 
Urseni, nr. cadastral 413782, cu suprafaţa de 503 mp, în vederea încheierii unui 
contract de concesiune, în favoarea d-lui Petran Valentin Cosmin, în calitate de 
proprietar al construcţiilor. 

Art.2.  Se stabileşte taxa de concesionare a terenului la  1,26  lei/mp/An, 
respectiv redevenţă anuală de 634 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 
• Un exemplar se afişează la avizier şi pe pagina de internet a comunei Moşniţa 

Nouă, www.mosnitanoua.ro 
                       Moşniţa Nouă la 19.02.2014 
 
                               ÎNTOCMIT, 
                                 PRIMAR, 
                           IOAN SORINCĂU 
 
 
 
 



 
1655/18.02.2014 

 
  
 
 R E F E R A T 
 
 
 
 
 

 

                    Având  în vedere   cererea doamnei Prigoreanu Anca Cosmina  ,  prin care 

solicită preluarea dreptului de concesiune asupra terenului situat în intravilanul 

extins al localităţii Moşniţa Veche, înscris în   CF 405490 Moşniţa Nouă,   nr. cadastral 

405490,  
 

                  Propun Consiliului Local al Comunei Moşniţa Nouă aprobarea raportului de 

evaluare  nr. 1649/18.02.2014,  întocmit  de S.C. CONSULTIM S.A.. Timişoara privind 

terenul înscris  în CF 405490 Moşniţa Nouă,   nr. cadastral 405490. 
 
 
 
 
 
 
 

 Mariana Cristina CIURUŞ 
 
  



 
 

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.405490  

Moşniţa Veche , nr. cadastral 405490, cu suprafaţa de 450 mp, în vederea 
încheierii unui contract de concesiune, în favoarea soţilor  Prigoreanu Anca 

Cosmina şi Prigoreanu Mihai , în calitate de proprietari ai construcţiilor 
 
Consiliul Local al com.Moşniţa Nouă; 
• Având în vedere cererea cu nr.597/ 21.01.2014 formulată de către d-na 

Prigoreanu Anca Cosmina şi raportul de evaluare cu nr.1649/2014 întocmit 
de către S.C. Consultim  S.R.L, 

• Ţinând cont de referatul cu nr.1655/2014  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.a, art.123 alin.3 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.405490  
Moşniţa Veche , nr. cadastral 405490, cu suprafaţa de 450 mp, în vederea 
încheierii unui contract de concesiune, în favoarea soţilor  Prigoreanu Anca 
Cosmina şi Prigoreanu Mihai , în calitate de proprietari ai construcţiilor. 

Art.2.  Se stabileşte taxa de concesionare a terenului la  1,36  lei/mp/An, 
respectiv redevenţă anuală de 608 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 
• Un exemplar se afişează la avizier şi pe pagina de internet a comunei Moşniţa 

Nouă, www.mosnitanoua.ro 
                       Moşniţa Nouă la 19.02.2014 
 
                               ÎNTOCMIT, 
                                 PRIMAR, 
                           IOAN SORINCĂU 
  



16565/18.02.2014 

 
  
 
 R E F E R A T 
 
 
 
 
 

 

                    Având  în vedere   cererea domnului Canea Ştefan   ,  prin care solicită 

cumpărarea terenului situat în intravilanul extins al localităţii Moşniţa Nouă, înscris 

în   CF 413972 Moşniţa Nouă,   nr. cadastral 413972,  
 

                  Propun Consiliului Local al Comunei Moşniţa Nouă aprobarea raportului de 

evaluare  nr. 1650/18.02.2014,  întocmit  de S.C. CONSULTIM S.A.. Timişoara privind 

terenul înscris  în CF  413972 Moşniţa Nouă,   nr. cadastral 413972. 
 
 
 
 
 
 
 

 Mariana Cristina CIURUŞ 
 

 

  
  



 
 

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.413972  

Moşniţa Nouă, nr. cadastral 413972, cu suprafaţa de 501 mp, în vederea vânzării 
prin negociere directă,  proprietarilor  construcţiilor 

 
Consiliul Local al com.Moşniţa Nouă; 

• Având în vedere cererea cu nr.756/ 27.01.2014 formulată de către d-nul Canea 
Ştefan  şi raportul de evaluare cu nr.1650/2014 întocmit de către S.C. Consultim  
S.R.L, 

• Ţinând cont de referatul cu nr.1656/2014  întocmit de către ing.topograf, Ciuruş 
Mariana, 

• În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea 215/2001 a administraţiei 
pubice locale,republicată, 

• În temeiul  art.36 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.413972  

Moşniţa Nouă,  nr. cadastral 413972, cu suprafaţa de 501 mp, în vederea vânzării 
prin negocierere directă,  proprietarilor  construcţiilor. 

Art.2.  Preţul de pornire al terenului la negocierea directă va fi de 10 euro/mp, 
t.v.a. inclus. 
     Art.3.- 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 afişează la avizier şi pe pagina de internet a comunei Moşniţa 

Nouă, www.mosnitanoua.ro 
 
                       Moşniţa Nouă la 19.02.2014 
 
 
                               ÎNTOCMIT, 
                                 PRIMAR, 
                           IOAN SORINCĂU 
 
  



1657/18.02.2014 

 
  
 
 R E F E R A T 
 
 
 
 
 

 

                    Având  în vedere   cererea doamnei Miloievici Dragana Voislava    ,  prin 

care solicită cumpărarea terenului situat în intravilanul extins al localităţii Moşniţa 

Nouă, înscris în   CF 405796 Moşniţa Nouă,   nr. cadastral 405796,  
 

                  Propun Consiliului Local al Comunei Moşniţa Nouă aprobarea raportului de 

evaluare  nr. 1651/18.02.2014,  întocmit  de S.C. CONSULTIM S.A.. Timişoara privind 

terenul înscris  în CF  405796 Moşniţa Nouă,   nr. cadastral 405796. 
 
 
 
 
 
 
 

 Mariana Cristina CIURUŞ 
  



 
 

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.405796  
Moşniţa Nouă, nr. cadastral 405796, cu suprafaţa de  695 mp, în vederea vânzării 
prin negociere directă,  proprietarului construcţiilor, Miloievici  Dragana Voislava 

 
Consiliul Local al com.Moşniţa Nouă; 

• Având în vedere cererea cu nr.753/ 27.01.2014 formulată de către d-n Miloievici 
Dragana Voislava  şi raportul de evaluare cu nr.1651/2014 întocmit de către S.C. 
Consultim  S.R.L, 

• Ţinând cont de referatul cu nr.1657/2014  întocmit de către ing.topograf, Ciuruş 
Mariana, 

• În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea 215/2001 a administraţiei 
pubice locale,republicată, 

• În temeiul  art.36 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.405796  

Moşniţa Nouă, nr. cadastral 405796, cu suprafaţa de  695 mp, în vederea vânzării 
prin negocierere directă,  proprietarului construcţiilor, Miloievici Dragana 
Voislava. 

 Art.2.  Preţul de pornire al terenului la negocierea directă va fi de 10 euro/mp, 
t.v.a. inclus. 
     Art.3.- 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 afişează la avizier şi pe pagina de internet a comunei Moşniţa 

Nouă, www.mosnitanoua.ro 
 
                       Moşniţa Nouă la 19.02.2014 
 
                               ÎNTOCMIT, 
                                 PRIMAR, 
                           IOAN SORINCĂU 
  



1662/18.02.2014 

 
  
 
 R E F E R A T 
 
 
 
 
 

 

                    Având  în vedere   cererea domnului Ştiube Daniel  ,  prin care solicită 

preluarea dreptului de concesiune asupra terenului situat în intravilanul extins al 

localităţii Moşniţa Veche, înscris în   CF 405457 Moşniţa Nouă,   nr. cadastral 405457,  
 

                  Propun Consiliului Local al Comunei Moşniţa Nouă aprobarea raportului de 

evaluare  nr. 1646/18.02.2014,  întocmit  de S.C. CONSULTIM S.A.. Timişoara privind 

terenul înscris  în CF 405457 Moşniţa Nouă,   nr. cadastral 405457. 
 
 
 
 
 
 
 

 Mariana Cristina CIURUŞ 
  



 
 

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.415057  
Moşniţa Nouă, nr. cadastral 415057, cu suprafaţa de  623  mp, în vederea vânzării 

prin negociere directă,  proprietarului construcţiilor, Denes Francisc 
 
Consiliul Local al com. Moşniţa Nouă; 

• Având în vedere cererea cu nr.566/ 21.01.2014 formulată de către d-n Miloievici 
Dragana Voislava  şi raportul de evaluare cu nr.1651/2014 întocmit de către S.C. 
Consultim  S.R.L, 

• Ţinând cont de referatul cu nr.1658/2014  întocmit de către ing.topograf, Ciuruş 
Mariana, 

• În conformitate cu prevederile art.123 alin.3 din Legea 215/2001 a administraţiei 
pubice locale,republicată, 

• În temeiul  art.36 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.415057  

Moşniţa Nouă, nr. cadastral 415057, cu suprafaţa de  623  mp, în vederea vânzării 
prin negocierere directă,  proprietarului construcţiilor, Denes Francisc. 

Art.2.  Preţul de pornire al terenului la negocierea directă va fi de 10 euro/mp, 
t.v.a. inclus. 
     Art.3.- 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 afişează la avizier şi pe pagina de internet a comunei Moşniţa 

Nouă, www.mosnitanoua.ro 
                       Moşniţa Nouă la 19.02.2014 
 
                               ÎNTOCMIT, 
                                 PRIMAR, 
                           IOAN SORINCĂU 
 
  



1.660/18.02.2014 

 
  
 
 R E F E R A T 
 
 
 
 
 

 

                    Având  în vedere   cererea domnului Pintea Tiberiu Fabian  ,  prin care 

solicită preluarea dreptului de concesiune asupra terenului situat în intravilanul 

extins al localităţii Moşniţa Veche, înscris în   CF 405522 Moşniţa Nouă,   nr. cadastral 

405522,  
 

                  Propun Consiliului Local al Comunei Moşniţa Nouă aprobarea raportului de 

evaluare  nr. 1648/18.02.2014,  întocmit  de S.C. CONSULTIM S.A.. Timişoara privind 

terenul înscris  în CF 405522 Moşniţa Nouă,   nr. cadastral 405522. 
 
 
 
 
 
 
 

 Mariana Cristina CIURUŞ 
  



 
 

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.405522  

Moşniţa Veche , nr. cadastral 405522, cu suprafaţa de 450 mp, în vederea 
încheierii unui contract de concesiune, în favoarea soţilor  Pintea Tiberiu Adrian 

şi Pintea Florica, în calitate de proprietari ai construcţiilor 
 
Consiliul Local al com. Moşniţa Nouă; 

• Având în vedere cererea cu nr.310/ 15.01.2014 formulată de către d-nul Pintea 
Tiberiu Adrian şi raportul de evaluare cu nr.1648/2014  întocmit de către S.C. 
Consultim  S.R.L, 

• Ţinând cont de referatul cu nr.1660/2014  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.a, art.123 alin.3 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.405522  
Moşniţa Veche , nr. cadastral 405522, cu suprafaţa de 450 mp, în vederea 
încheierii unui contract de concesiune, în favoarea soţilor  Pintea Tiberiu Adrian 
şi Pintea Florica, în calitate de proprietari ai construcţiilor. 

Art.2.  Se stabileşte taxa de concesionare a terenului la  1,36  lei/mp/An, 
respectiv redevenţă anuală de 608 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 
• Un exemplar se afişează la avizier şi pe pagina de internet a comunei Moşniţa 

Nouă, www.mosnitanoua.ro 
 
                       Moşniţa Nouă la 19.02.2014 
 
                               ÎNTOCMIT, 
                                 PRIMAR, 
                           IOAN SORINCĂU 
  



1661/18.02.2014 

 
  
 
 R E F E R A T 
 
 
 
 
 

 

                    Având  în vedere   cererea doamnei Stan Carmen Alina  ,  prin care solicită 

preluarea dreptului de concesiune asupra terenului situat în intravilanul extins al 

localităţii Moşniţa Veche, înscris în   CF 405458 Moşniţa Nouă,   nr. cadastral 405458,  
 

                  Propun Consiliului Local al Comunei Moşniţa Nouă aprobarea raportului de 

evaluare  nr. 1647/18.02.2014,  întocmit  de S.C. CONSULTIM S.A.. Timişoara privind 

terenul înscris  în CF 405458 Moşniţa Nouă,   nr. cadastral 405458. 
 
 
 
 
 
 
 

 Mariana Cristina CIURUŞ 
  



 
 
 

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.405458  

Moşniţa Veche , nr. cadastral 405458, cu suprafaţa de 450 mp, în vederea 
încheierii unui contract de concesiune, în favoarea soţilor  Stan Carmen Alina şi 

Stan Nicolae, în calitate de proprietari ai construcţiilor 
 
Consiliul Local al com.Moşniţa Nouă; 

• Având în vedere cererea cu nr.319/ 15.01.2014 formulată de către d-nul Pintea 
Tiberiu Adrian şi raportul de evaluare cu nr.1647/2014  întocmit de către S.C. 
Consultim  S.R.L, 

• Ţinând cont de referatul cu nr.1661/2014  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.a, art.123 alin.3 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.405458  
Moşniţa Veche , nr. cadastral 405458, cu suprafaţa de 450 mp, în vederea 
încheierii unui contract de concesiune, în favoarea soţilor  Stan Carmen Alina şi 
Stan Nicolae, în calitate de proprietari ai construcţiilor. 

Art.2.  Se stabileşte taxa de concesionare a terenului la  1,36  lei/mp/An, 
respectiv redevenţă anuală de 608 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 
• Un exemplar se afişează la avizier şi pe pagina de internet a comunei Moşniţa 

Nouă, www.mosnitanoua.ro 
                       Moşniţa Nouă la 19.02.2014 
 
                               ÎNTOCMIT, 
                                 PRIMAR, 
                           IOAN SORINCĂU 
  



1658/18.02.2014 

 
  
 
 R E F E R A T 
 
 
 
 
 

 

                    Având  în vedere   cererea doamnei Miloievici Dragana Voidomnului Deneş 

Francisc     ,  prin care solicită cumpărarea terenului situat în intravilanul   localităţii 

Moşniţa Nouă, înscris în   CF 415057 Moşniţa Nouă,   nr. cadastral 415057,  
 

                  Propun Consiliului Local al Comunei Moşniţa Nouă aprobarea raportului de 

evaluare  nr. 1652/18.02.2014,  întocmit  de S.C. CONSULTIM S.A.. Timişoara privind 

terenul înscris  în CF  415057 Moşniţa Nouă,   nr. cadastral 415057. 
 
 
 
 
 
 
 

 Mariana Cristina CIURUŞ 
  



 
 

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.405457  

Moşniţa Veche , nr. cadastral 405457, cu suprafaţa de 450 mp, în vederea 
încheierii unui contract de concesiune, în favoarea soţilor  Ştiube Daniel şi Ştiube 

Aurora, în calitate de proprietari ai construcţiilor 
 
Consiliul Local al com.Moşniţa Nouă; 

• Având în vedere cererea cu nr.430/ 16.01.2014 formulată de către d-nul Pintea 
Tiberiu Adrian şi raportul de evaluare cu nr.1646/2014  întocmit de către S.C. 
Consultim  S.R.L, 

• Ţinând cont de referatul cu nr.1662/2014  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.a, art.123 alin.3 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.405457  
Moşniţa Veche , nr. cadastral 405457, cu suprafaţa de 450 mp, în vederea 
încheierii unui contract de concesiune, în favoarea soţilor  Ştiube Daniel şi Ştiube 
Aurora, în calitate de proprietari ai construcţiilor. 

Art.2.  Se stabileşte taxa de concesionare a terenului la  1,36  lei/mp/An, 
respectiv redevenţă anuală de 608 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 
• Un exemplar se afişează la avizier şi pe pagina de internet a comunei Moşniţa 

Nouă, www.mosnitanoua.ro 
se afişează 
                       Moşniţa Nouă la 19.02.2014 
 
                               ÎNTOCMIT, 
                                 PRIMAR, 
                           IOAN SORINCĂU 
  



1659/18.02.2014 

 
  
 
 R E F E R A T 
 
 
 
 
 

 

                    Având  în vedere   cererea domnului Curcudel Vasile Sorin  ,  prin care 

solicită preluarea dreptului de concesiune asupra terenului situat în intravilanul 

extins al localităţii Moşniţa Nouă, înscris în   CF 403756 Moşniţa Nouă,   nr. cadastral 

403756,  
 

                  Propun Consiliului Local al Comunei Moşniţa Nouă aprobarea raportului de 

evaluare  nr. 1653/18.02.2014,  întocmit  de S.C. CONSULTIM S.A.. Timişoara privind 

terenul înscris  în CF CF 403756 Moşniţa Nouă,   nr. cadastral 403756. 
 
 
 
 
 
 
 

 Mariana Cristina CIURUŞ 
  



 
 

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.403756  

Moşniţa Nouă , nr. cadastral 403756, cu suprafaţa de 501 mp, în vederea 
încheierii unui contract de concesiune, în favoarea soţilor  Curcudel Vasile şi 

Curcudel Mariana Violeta , în calitate de proprietari ai construcţiilor 
 
Consiliul Local al com.Moşniţa Nouă; 

• Având în vedere cererea cu nr.1237/ 06.02.2014 formulată de către d-nul 
Curcudel Vasile Sorin şi raportul de evaluare cu nr.1653/2014 întocmit de către 
S.C. Consultim  S.R.L, 

• Ţinând cont de referatul cu nr.1659/2014  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.a, art.123 alin.3 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.403756  
Moşniţa Nouă , nr. cadastral 403756, cu suprafaţa de 501 mp, în vederea 
încheierii unui contract de concesiune, în favoarea soţilor  Curcudel Vasile şi 
Curcudel Mariana Violeta , în calitate de proprietari ai construcţiilor. 

Art.2.  Se stabileşte taxa de concesionare a terenului la  1,46  lei/mp/An, 
respectiv redevenţă anuală de 727 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 
• Un exemplar se afişează la avizier şi pe pagina de internet a comunei Moşniţa 

Nouă, www.mosnitanoua.ro 
                       Moşniţa Nouă la 19.02.2014 
 
                               ÎNTOCMIT, 
                                 PRIMAR, 
                           IOAN SORINCĂU 
  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ  
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOŞNIŢA NOUĂ 
 
 
 

P R O I E C T      D E      H O T Ă R Â R E 
 
 
Privind aprobarea recompensării cuplurilor care au împlinit 50 de ani de la încheierea 

căsătoriei şi a  persoanelor care au împlinit vârsta de 80 de ani 
 
  

Consiliul Local al com. Moşniţa Nouă, 
 

• Având în vedere H.C.L. cu nr.175/2009, 
• Ţinând cont de referatul cu nr. 1823/2014 întocmit de biroul de contabilitate din 

cadrul Primăriei Moşniţa Nouă, 
• În conformitate cu prevederile art.36 alin 4 lit.a si ale art.45 alin.1,Legea 

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

H   O    T    Ă   R    Ă     Ş    T    E 
 

 
 Art.1. Se aprobă  alocarea sumei de 1.000 lei din bugetul alocal al comunei, în 

vederea recompensării persoanelor care au împlinit vârsta de 80 de ani şi alocarea 
sumei de 2.000 lei în vederea recompensării cuplurilor care au împlinit 50 de ani de 
la încheierea căsătoriei, conform listelor care constituie anexa 1  la hotărârea 
consiliului local. 

Art.2. În caz de deces a persoanei care a solicitat recompensa, aceasta se poate 
ridica de către moştenitori. 

 
           Art.3.   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 afişează la avizier şi pe pagina de internet a comunei Moşniţa 

Nouă, www.mosnitanoua.ro 
                       Mosnita Noua la 20.02.2014 
                        
                               ÎNTOCMIT, 
                                 PRIMAR, 
                           Ioan SORINCĂU 
  



Anexa nr. 1  la H.C.L. nr………/2014 
 

Tabel nominal cu beneficiarii recompensei pentru împlinirea vârstei de 80 de 
ani din localitatea Moşniţa Nouă şi Moşniţa Veche  

 
Nr. crt. Nume şi prenume Suma Semnătura 

1. 
 

       

LĂPĂDAT IOSIV, Moşniţa 
Veche 

200 
 
 

 

 
 
 

2. BUDURLEAN NICOLAIE, 
Moşniţa Nouă,nr.1100 

200  

3. TODOR MARIA,Moşniţa 
Veche  

200  

4. FARCAŞ 
ECATERINA,Moşniţa Nouă, 
nr.71 

200  

5. SURUGIU 
MARIŢA,Moşniţa Nouă, 46 

200  

  
TOTAL 

 
1.000 LEI 

 

 
 
Tabel nominal cu beneficiarii recompensei pentru împlinirea a 50 de ani de la 
încheierea căsătoriei din localitatea Moşniţa Nouă şi Moşniţa Veche 
 

Nr. crt. Nume şi prenume Suma Semnătura 

1. ANDRIESEI  FLORICA 
ŞI  IOAN, Moşniţa 
Nouă,339 

500  

2. STANCIU VICHENTIE 
şi MARIA,Moşniţa 
Veche nr.332 

500  

3. SIMON ELENA şi 
ŞTEFA , Moşniţa Nouă 
nr.115 

500  

4. BURDULEAN 
NICOLAE, Moşniţa 
Nouă,nr.1100 

500  

Total 2000 lei 
 
 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ 
  



Nr. 1829/20.01.2014 
 
 
 R E F E R A T 

 
 

 
Având în vedere adresele nr. 1227/DE-SADM/17.01.2014, 1980 DD/BGCC/ 23.01.2014 

ȘI 4435/BGCC/13.02.2014, prin prezentul vă rog sa aprobați însuşirea listei cu bunurile reevaluate 

care asigură serviciul de alimentare cu apă şi de canalizare, aflate în proprietatea publică a comunei 

Moșnița Nouă, conform raportului de reevaluare întocmit de SC Consultim SA, precum și 

transmiterea spre administrare și folosință a acestor mijloace fixe și a terenurilor aferente lor, 

conform anexei la prezentul referat. 

Cu stimă, 

 
 
KADAR Gheorghe 
      Viceprimar 

  



ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOŞNIŢA NOUĂ 

                      
 

Proiect de hotărâre 
privind însuşirea listei cu bunurile reevaluate care asigură serviciul de  

alimentare cu apă şi de canalizare ,aflate în  proprietatea publică a comunei 
Moşniţa Nouă şi transmiterea acestor bunuri  în administrarea operatorului 

AQUATIM SA  
 

 

  Consiliul local al comunei Moşniţa Nouă, 
 
• Având în vedere referatul primarului comunei Moşniţa Nouă cu nr.1829/2014 prin 

care se propune însuşirea listei cu  bunurile proprietate publică aferente sistemului 
de alimentare cu apă şi de canalizare şi transmiterea acestora către operatorul 
Aquatim SA; 

• Luând în considerare adresa de  la Aquatim SA cu nr. 1980/23.01.2013 prin care 
se solicită emiterea unei Hotărâri privind însuşirea  reevaluării bunurilor 
proprietate publică ale comunei Moşniţa Nouă si transmiterea acestora către 
Aquatim SA;  

•  Având în vedere prevederile Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de 
utilităţi  publice; 

• Având în vedere Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia      modificată; 

• Având în vedere Legea nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apă şi de 
canalizare; 

• În conformitate cu prevederile art. 59 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate 
publică;  

• În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 lit.(c) şi (d), alin. 6 lit. (a) pct.14, 
alin. 5 lit. (a), din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată şi modificată; 

• În conformitate cu prevederile art. 10 din Contractul de Delegare a gestiunii 
serviciilor publice de alimentare cu apă şi de can lizare încheiat între SC 
Aquatim SA şi Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară apă-canal Timiş ; 

• În conformitate cu prevederile Ordonanţei 30/2011 alin.8, pentru modficarea şi 
completarea Legii 571/203 privind Codul Fiscal, precum şi pentru reglementarea 
unor măsuri financiar fiscale; 

• În temeiul art  45 alin. 3 din Legea 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată şi modificată; 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1: Se însuşesc listele cuprinzând bunurile identificate şi reevaluate care fac parte 



din sistemul de alimentare cu apă şi de canalizare şi care  aparţin domeniului public 
al comunei Moşniţa Nouă,înscrise în  anexa la prezenta hotarâre. 
Art. 2: Se transmit spre administrare şi folosinţă către operatorul Aquatim SA 
bunurile la care  
s-a făcut referire la art. 1 din prezenta hotărâre. 
Art.3: Lista bunurilor din anexa la prezenta hotărâre, face parte integrantă din 
Contractul de Delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă şi de 
canalizare nr. 932/19.01.2010, care se va actualiza prin act adiţional. 
 
Art.4: Prezenta hotărâre se comunică: 

• Instituţiei Prefectului - Judeţul Timiş; 
• Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară apă- canal Timiş; 
• operatorului . "AQUATIM" S.A. ; 
• 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 

   Moşniţa Nouă la 21.02.2014 
 
 
                               ÎNTOCMIT, 
                                 PRIMAR, 
                           Ioan SORINCĂU 
 


