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ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ  
PRIMĂRIA COMUNEI MOŞNIŢA NOUĂ 
 

D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 
 

privind convocarea în şedinţă ordinară  a membrilor Consiliului Local Moşniţa Nouă 
 

Primarul comunei Moşniţa Nouă, 
Având în vedere prevederile art.39 alin.1. și 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 30.04.2014, 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.412016  

Moşniţa Nouă, nr.cadastral 412016 cu suprafaţa de 500 mp, în vederea încheierii unui contract de 
concesiune, în favoarea soţilor Toderaş Adrian şi Crina-Gabriela, în calitate de proprietari ai 
construcţiilor. 

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

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

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

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

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

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

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

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local cu nr. 11/27.02.2013 
pentru aprobarea Regulamentului de gospodărire a comunei Moşniţa Nouă. 

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

11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  proiectării unei construcţii – hală piaţă agroalimentară, în 
suprafaţă de aproximativ 400 mp, pe terenul cuprins în C.F. 1759, nr. top 591/2/2-603/2/2, 
582/1/1/3/2/2, 583/2/2/23, unde funcţionează actuala piaţă din localitatea Moşniţa Nouă. 

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

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

15.Diverse. 
Art.2. Prezenta se comunică: 
• Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş 
• Un exemplar se afişează și se publică pe pagina www.mosnitanoua.ro a comunei Moșnița Nouă. 
• Moşniţa Nouă la 25.04.2014 
- Nr.49 

                     PRIMAR,                                                     AVIZEAZĂ, 
                     Ioan   SORINCĂU                                                 Secretar,                                            
                                                                                                 Monika SZABO 
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 C  O  N  V  O  C  A  T  O  R 
 

 
Se convoacă în şedinţă ordinară membrii consiliului local pentru data de  30.04.2014 , 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.412016  

Moşniţa Nouă, nr.cadastral 412016 cu suprafaţa de 500 mp, în vederea încheierii unui contract de 
concesiune, în favoarea soţilor Toderaş Adrian şi Crina-Gabriela, în calitate de proprietari ai 
construcţiilor. 

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

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

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

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

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

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

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

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Local cu nr. 11/27.02.2013 
pentru aprobarea Regulamentului de gospodărire a comunei Moşniţa Nouă. 

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

11. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  proiectării unei construcţii – hală piaţă agroalimentară, în 
suprafaţă de aproximativ 400 mp, pe terenul cuprins în C.F. 1759, nr. top 591/2/2-603/2/2, 
582/1/1/3/2/2, 583/2/2/23, unde funcţionează actuala piaţă din localitatea Moşniţa Nouă. 

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

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

15.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                                                                                  
          25.04.2014                                                                                     Secretar, 
                                                                                                          SZABO MONIKA 
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PROCES VERBAL 
 

Încheiat azi 26.03.2014  în şedinţa ordinară a Consiliului Local Moşniţa Nouă. 
 Din totalul de 15 consilieri locali sunt prezenţi 15 consilieri locali sunt prezenţi 14 consilieri locali, 
d-na Şora Mihaela s -a prezentat la orele 17.30. 
 Preşedinte de şedinţă urmează d-nul Lazăr Toma Dan.. 
 Se aprobă cu 13 voturi pentru. 
 Se supune la vot procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 26.02.2014. 
 Se aprobă cu 14 voturi pentru. 
   
 Se supune la vot următoarea: 

ORDINE DE ZI 
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuţie al bugetului local de venituri şi 

cheltuieli al comunei Moşniţa Nouă pe anul 2013. 
2. Proiect de hotărâre 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. 

3. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local cu nr. 66/15.05.2009 privind 
aprobarea atribuirii în concesiune a parcelelor de teren cuprinse în C.F. nr.1759, nr.cadsatral A 
135-137/1/5, A 135-137/1/6, A 135-137/1/64, A 135-137/1/65, partidelor politice care au 
reprezentanţi în Consiliul Local al comunei Moşniţa Nouă, în vederea construirii de sedii politice. 

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea achiziţionării unui calculator şi a unei imprimante 
multifuncţionale, în vederea desfăşurării activităţii angajaţilor din cadrul serviciului Poliţiei Locale 
Moşniţa Nouă 

5. Proiect de hotărâre privind retragerea comunei Moşniţa Nouă din cadrul S.C. ,, APCAN “ Timiş S.A.  
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru colectarea, transportul, neutralizarea deşeurilor 

menajere colectate de la populaţia şi agenţii economici din comuna MoşniţaNouă  . 
7. Proiect de hotărâre 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. 

8. Proiect de hotărâre 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. 

9. Proiect de hotărâre 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. 

10. Proiect de hotărâre 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. 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui Container birou Tip 20, d-nului Ilia Ion, 
pentru a putea fi folosit ca locuinţă sociale de necesitate .  
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12. Proiect de hotărâre 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. 

13. Proiect de hotărâre privind  aprobarea raportului de evaluare al terenurilor, menţionate mai jos şi al 
caietului de sarcini în vederea concesionării prin licitaţie publică deschisă. 

14. Proiect de hotărâre 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. 
cadastral 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. 

 15.Diverse.  
 Se aprobă cu  14 voturi pentru. 

Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de 
execuţie al bugetului local de venituri şi cheltuieli al comunei Moşniţa Nouă pe anul 2013. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
Comisia economică a acordat aviz favorabil. 
Se supune la vot şi se aprobă cu 13 voturi pentru şi 1 abţinere a d-nului Bucur Florin Octavian. 

 Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre 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. 
 Se prezintă proiectul de hotărâre. 
 D-nul primar susţine că nu s-au îndeplinit obligaţiile contractuale, în termen de 1 an de la data 
încheierii contractului de concesiune, trebuia să se solicite autorizaţia de contrustruire şi să se finalizeze 
conform prevederilor Legii 50/1991, nici până la această dată autorizaţia nu a fost solicitată. 
 Comisia administrativă a acordat aviz favorabil. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 14 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi. 
 D-nul primar retrage proiectul de hotărâre. 
 Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind  aprobarea achiziţionării 
unui calculator şi a unei imprimante multifuncţionale, în vederea desfăşurării activităţii angajaţilor din 
cadrul serviciului Poliţiei Locale Moşniţa Nouă 
 Comisia economică a acordat aviz favorabil. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 14 voturi pentru. 

Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi,proiect de hotărâre  privind retragerea comunei Moşniţa 
Nouă din cadrul S.C. ,, APCAN “ Timiş S.A.  

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
 Comisia economică a acordat aviz favorabil. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 13 voturi pentru şi 1 abţinere a d-nului Pop 
Valentin. 
 Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind stabilirea tarifelor pentru 
colectarea, transportul, neutralizarea deşeurilor menajere colectate de la populaţia şi agenţii economici din 
comuna MoşniţaNouă . 
 Se prezintă proiectul de hotărâre. 
 Comisia economică a acordat aviz favorabil. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 13 voturi pentru şi 1 abţinere a d-nului Pop 
Valentin. 

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

Se trece la punctul  8 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre 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. 

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

Se trrece la punctul 9 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre 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. 

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

Se trece la punctul 10 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre 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. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
            Comisia economică a acordat aviz favorabil. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 8 voturi pentru şi 6 abţineri a următorilor 
consilieri locali: Chelu Claudiu, Baltă Relu, Kovacs Elisabeta, Bucur Florin, Lazea Lucian, Bronţ Fabiola. 

Se trece la punctul 11 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui 
Container birou Tip 20, d-nului Ilia Ion, pentru a putea fi folosit ca locuinţă sociale de necesitate . 

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

Se trece la punctul 12 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre 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. 

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

Se trece la punctul 13 de pe ordinea de zi, proiect de hotărâre privind  aprobarea raportului de 
evaluare al terenurilor, menţionate mai jos şi al caietului de sarcini în vederea concesionării prin licitaţie 
publică deschisă. 

Se prezintă proiectul de hotărâre. 
D-nul primar propune şi  concesionarea parcelelor destinate programului zece case pentru 

specialişti şi revocarea hotărârii prin care s-a stabilit destinaţia acestora şi anume H.C.L. nr.11/2010. 
            Deasemenea propune începerea licitaţiei în data de 07.05.2014 şi reluarea acesteia în fiecare zi de 
joi a săptămânii. 
          Comisia administrativă a acordat aviz favorabil. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 14 voturi pentru, cu amendamentul propus de 
d-nul primar. 

Se trece la punctul 14 de pe ordinea de zi,proiect de hotărâre privind aprobarea  diminuării 
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. 

La şedinţă se prezintă d-na Şora Mihaela. 
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Se prezintă proiectul de hotărâre. 
 Comisia administrativă a acordat aviz favorabil. 
 Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 15 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 15 de pe ordinea de zi, 
 

DIVERSE 
 
 
 Se prezintă cererea cu nr. 2962/2014 formulată de către d-na Ciuclea Ileana prin care solicită 
închirierea unui vagon pentru locuit. 
 Se va întocmi o anchetă socială după care se va lua a hotărâre. 
 Se prezintă propunerea formulată de ACS Poli Timişoara. 
 Se va întocmi un proiect de hotărâre. 
 Se prezintă cererea d-nului Fekete Ionel care solicită atribuirea în folosinţă a unui  teren pentru 
amplasarea vagonului în care locuieşte. 
 Se va identifica un teren în localitatea Moşniţa Veche după care se va adopta o hotărâre. 
 
 
 
 
                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                ÎNTOCMIT, 
                      Dan Toma LAZĂR 
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PROCES VERBAL 
 
 

Încheiat azi  31.03.2014 în şedinţa extraordinară a Consiliului Local Moşniţa Nouă. 
 Din totalul de 15 consilieri locali sunt prezenţi 13 consilieri locali, absenţi fiind următorii consilieri 
locali: Bucur Florin şi  Toie Gabriel. 
 Preşedinte de şedinţă urmează d-nul Petruse Remus Vasile. 
 Se aprobă cu 12 voturi pentru. 
 Se supune la vot următoarea: 

 
ORDINE DE ZI 

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

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii de sensuri unice în Piaţa Parcului din Moşniţa Nouă. 
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind activitatea de ridicare a vehiculelor fără 

stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al comunei Moşniţa Nouă. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.2 la Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de 
Dezvoltare Intercomunitară ,, Polul de Creştere Timişoara”. 

 
 Se aprobă cu 13 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi. 
 D-nul contabil Togerescu Dumitru prezintă proiectul de hotărâre. 
 D-nul Chelu Claudiu susţine că sumele alocate de Consiliul Judeţean Timiş sunt doar pentru drum 
şi  se poate rectifica bugteul local şi la alte capitole doar în semestrul II. 
 D-nul primar susţine că s-au suplimentat cheltuielile la nişte capitole bugetare nu s-au transferat 
sume  dintr-un capitol în altul. 
 D-nul Pop Valentin  doreşte să ştie dacă s-au depăşit încasările faţă de aceeaşi perioadă a anului 
precedent. 
 D-nul primar susţine că s-au depăşit, se pot rectifica sumele dar nu se pot trasnfera sume dintr-un 
capitol în altul, dezechilibrul dintre venituri şi cheltuieli îl reprezintă excedentul de la sfârşitul anului de 
zece miliarde lei. 
 Se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi pentru şi 1 abţinere a d-nului Chelu Claudiu . 
 Se trece la punctul 2 de pe ordineda de zi. 
 Se prezintă proiectul de hotărâre. 
 Se supune la vot şi se aprobă cu 13 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 3 de pe ordineda de zi. 
 Se prezintă proiectul de hotărâre. 
 Se supune la vot şi se aprobă cu 13 voturi pentru. 
 
 
                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                ÎNTOCMIT, 
                  Remus Vasile PETRUSE 
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PROCES VERBAL 

 
 
 

Încheiat azi  10.04.2014 în şedinţa de îndată  a Consiliului Local Moşniţa Nouă. 
 Din totalul de 15 consilieri locali sunt prezenţi 12 consilieri locali, absenţi fiind următorii consilieri 
locali: Şora Miahaela, Kovacs Elisabeta, Lazăr Toma Dan. 
 Preşedinte de şedinţă urmează d-nul Pop Valentin. 
 Se aprobă cu 11 voturi pentru. 
 Se supune la vot următoarea: 
 

 
ORDINE DE ZI 

 
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea  caietului de sarcini pentru  obiectivul ,, REABILITARE ŞI  

DOTARE ŞCOALĂ  URSENI “  precum şi  documentaţiei tehnico-economice.  
2. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  proiectului nr. 11/2014  întocmit de S.C. Eurodraft Proiect Design 

S.R.L. pentru obiectivul  ,, EXTINDERE ŞCOALĂ MOŞNIŢA VECHE “, documentaţia tehnico-
economică,  precum şi  demararea procedurilor de aplicare a O.U.G. nr.34/2006 în vederea atribuirii 
lucrării de execuţie. 

 Se aprobă cu 12 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi. 
 Se prezintă proiectul de hotărâre de către d-na administrator public Zamfiroiu Aurica. 
 Se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi. 

Se prezintă proiectul de hotărâre de către d-nul arhitect Buzulică Liviu.. 
Se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi pentru. 

 
 
 
 
                 PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                ÎNTOCMIT, 
                             Valentin POP 
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PROCES VERBAL 

 
Încheiat azi  15.04.2014 în şedinţa de îndată  a Consiliului Local Moşniţa Nouă. 

 Din totalul de 15 consilieri locali sunt prezenţi 12 consilieri locali, absenţi fiind următorii consilieri 
locali: Toie Gabriel, Bucur Florin, Chelu Claudiu. 
 Preşedinte de şedinţă urmează d-nul Szollosi Iosif. 
 Se aprobă cu 11 voturi pentru. 
 Se supune la vot următoarea: 

ORDINE DE ZI 
 

1. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special împuternicitului  Consiliului Local Moşniţa 
Nouă,în Adunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Timiş. 

2. Proiect de hotărâre pentru  APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE 
PROIECT <EXTINDERE ȘCOALĂ MOȘNIȚA NOUĂ>Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare 
profesională continuă. 

3. Proiect de hotărâre pentru APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE 
PROIECT <EXTINDERE ȘCOALĂ MOȘNIȚA VECHE>Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare 
profesională continuă. 

4. Proiect de hotărâre pentru APROBAREA PROIECTULUI ȘI A CHELTUIELILOR LEGATE DE 
PROIECT < REABILITARE ŞI DOTARE ȘCOALĂ URSENI>Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea 
infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie 3.4 – Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea şi 
echiparea infrastructurii educaţionale preuniversitare, universitare şi a infrastructurii pentru formare 
profesională continuă. 

Se aprobă cu 12 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi. 
 Se prezintă proiectul de hotărâre de către d-nul primar. 
 Se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi pentru. 
 Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi. 

Se prezintă proiectul de hotărâre de către d-na administrator public Zamfiroiu Aurica. 
Se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi pentru. 
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi. 
Se prezintă proiectul de hotărâre de către d-na administrator public Zamfiroiu Aurica. 
Se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi pentru. 
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi. 
Se prezintă proiectul de hotărâre de către d-na administrator public Zamfiroiu Aurica. 
Se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi pentru. 
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi. 
Se prezintă proiectul de hotărâre de către d-na administrator public Zamfiroiu Aurica. 
Se supune la vot şi se aprobă cu 12 voturi pentru. 

 
 
                PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                ÎNTOCMIT, 
                            Iosif SZOLLOSI 
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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.412016  Moşniţa Nouă, 

nr.cadastral 412016 cu suprafaţa de 500 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în 
favoarea  soţilor Toderaş Adrian şi Crina-Gabriela, în calitate de proprietari ai construcţiilor 

 
Consiliul Local al comunei Moşniţa Nouă,  
 

• Având în vedere cererea cu nr.3350/ 25.03.2014 formulată de către soţii Toderaş Adrian şi 
Crina-Gabriela şi raportul de evaluare cu nr.34327/2014  întocmit de către S.C. Consultim  
S.R.L, 

• Ţinând cont de referatul cu nr.4719/2014  întocmit de către ing.topograf, Mariana CIURUŞ, 
• 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.412016  Moşniţa Nouă, nr. 

cadastral 412016, cu suprafaţa de 500 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune în favoarea  
soţilor Toderaş Adrian şi Crina-Gabriela, în calitate de proprietari ai construcţiilor. 

 
Art.2.  Se stabileşte taxa de concesionare a terenului la  1,80  lei/mp/An, respectiv redevenţă anuală 

de 900 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 afișează la avizierul Primăriei Moșnița Nouă și pe pagina comunei, 

www.mosnitanoua.ro 
 

                       Moşniţa Nouă la 22.04.2014 
 
                               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.413770  Urseni, nr. cadastral 
413770 cu suprafaţa de 451 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea d-nului 

Rodean Vasile şi soţia Rodean Emilia, în calitate de proprietari ai construcţiilor 
 
Consiliul Local al comunei Moşniţa Nouă, 
 

• Având în vedere cererea cu nr.3678/ 31.03.2014 formulată de către soţii Rodean Vasile şi 
Emilia şi raportul de evaluare cu nr.4326/2014  întocmit de către S.C. Consultim  S.R.L, 

• Ţinând cont de referatul cu nr.4720/2014  întocmit de către ing.topograf, Mariana CIURUŞ, 
• 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.413770  Urseni, nr.cadastral 
413770 cu suprafaţa de 451 mp, în vederea încheierii unui contract de concesiune, în favoarea d-nului 
Rodean Vasile şi soţia Rodean Emilia , în calitate de proprietari ai construcţiilor. 

Art.2.  Se stabileşte taxa de concesionare a terenului la  1,25  lei/mp/An, respectiv o redevenţă 
anuală de 564  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 afișează la avizierul Primăriei Moșnița Nouă și pe pagina comunei, 

www.mosnitanoua.ro 
 

                       Moşniţa Nouă la 22.04.2014 
 
                               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 închirierii unui Container birou Tip 20, d-nei Ciuclea Ileana, pentru a putea fi folosit 

ca locuinţă socială de necesitate  
  

 
Consiliul Local al communei Moşniţa Nouă, 
 

• Având în vedere referatul cu nr.4647/23.04.2014 şi ancheta socială cu nr.2962/2014, întocmită de 
către inspector asistenţă socială Sanda SÎRCA MARCU, 

• Ţinând cont de solicitarea d-nei Ciuclea Ileana cu nr.2962/2014, 
• 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-nei Ciuclea Ileana, pentru a putea fi 
folosit ca locuinţă socială 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 
• Un exemplar se afișează la avizierul Primăriei Moșnița Nouă și pe pagina comunei, 

www.mosnitanoua.ro 
                       Mosnita Noua la 23.04.2014 
 
 
                   
                               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  rectificării bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2014 

 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOŞNIŢA NOUĂ, 

� Având în vedere referatul cu nr.  4.825/25.04.2014 întocmit de către biroul de contabilitate 
din cadrul Primăriei Moşniţa Nouă, 

� Ţinând cont de contractele de finanțare , avînd numere le de înregistrare 
2.338/27.03.2014/MDRAP și 3.799/02.04.2014/Comuna Moșnița Nouă , respectiv 
2.339/27.03.2014/MDRAP și 3.800/02.04.2014/Comuna Moșnița Nouă 

� În conformitate cu prevederile Legii 356/2013 a bugetului de stat pe anul 2014 şi ale Legii 
273/2006 privind finanţele publice locale, 

� În temeiul prevederilor art.36 alin (4) lit.a si 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 rectificarea bugetului local al comunei Moşniţa Nouă, pe anul 2014, după cum 
urmează:                      

VENITURI [mii lei] 
Sursa de venit                       Buget 

inițial 
Influenţe Prevederi 

finale 

Impozit pe venit      
 

523,00 
  

523,00 

Cote si sume defalcate impozitul pe 
venit, din care 

  3.055,00  3.055,00 
 

      Cote def,din imp pe venit     891,00 +65,00 956,00 
Sume alocate de CJT, pt.echilibrarea bug. 

local 
  2.164,00  2.164,00 

 Impozit si taxe pe  proprietate   1.359,00  1.359,00 
Sume defalcate din TVA, din care  2.690,09  2.690,09 

Sume def.din TVA pt.finant.   
chelt.descentralizate la nivelul com.oraselor 

municipiilor  

  2.041,09  2.041,09 

Sume def.din TVA pt.echilibrarea bugetelor 
locale                      

   499,00  499,00 

 Sume def.din TVA pentru drumuri   150,00  150,00 

Alte impozite si taxe                          
      9,00    9,00 

Taxe pe utilizarea bunurilor   350,00 +40,00   390,00 
Alte impozite şi taxe fiscale     71,00    71,00 
Venituri din proprietate   236,00    236,00 

Copyright Comuna Mosnita Noua



Copyright Comuna Mosnita Noua

Venituri din taxe administrative 
    47,00    47,00 

Venituri din amenzi,penalitati     88,00    88,00 
Diverse venituri                               1.750,00    1.750,00 
Venituri din valorificarea unor bunuri   724,00    724,00 

 
Subvenţii de la bugetul de stat      5,00    5,00 

Subventii de la alte nivele ale 
administratiei publice 

       0 +200,00 200,00 

TOTAL 
10.907,09 +305,00 11.212,09 

  
CHELTUIELI [mii lei] 

Capitolul de cheltuieli 
Buget 
initial 

Influenţe Prevederi 
finale 

Autorităţi, din care  1586,00   +40,00 .1626,00 
Personal    786,00     786,00 
Materiale    800,00    +40,00  840,00 
Investiţii    

Evidenta populatiei, din care     84,00  84,00 
Personal     44,00   44,00 
Materiale     40,00   40,00 

Poliţie locală, din care    285,00  285,00 
Personal      65,00  65,00 
Materiale      95,00   95,00 
Investitii    125,00  125,00 

Învăţământ, din care  2.112,18   2.112,18 
Personal 1.519,18 .  1.519,18 
Materiale    370,00  370,00 

Burse      48,00  48,00 
 Invest
itii 

   175,00   175,00 

Cultură, din care    445,00   445,00       
Personal        0,00  0,00 
Materiale    130,00   130,00 

Susţinerea cultelor      40,00      40,00 
Investitii    275,00  275,00 

Asistenţa socială, din care    465,00        465,00 
Personal    282,00        282,00 

Ajutoare sociale    183,00        183,00 
 Dezvoltare publică, din care 3.837,00  +265,00 4.102,00 

Personal       0,00   0,00 
Materiale   830,00    +65,00 895,00 
Investiţii 3.007,00 +200,00 3.207,00 

Protecţia mediului, din care 
  220,00  220,00 

Materiale   220,00  220,00 
Transporturi , din care                      2.787,76  2.787,76 

Materiale   609,76  609,76 
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Investiţii 2.178,00  2.178,00 
 Alte actiuni economice, din care   158,00  158,00 

Personal     58,00  58,00 
Materiale   100,00  100,00 

T O T A L 11.979,94 +305,00 12.284,94 
   
 

BUGET AUTOFINANŢARE [mii lei] 

Venituri 
Cheltuieli 

Venituri primate de la 
APIA 

 Materiale  

Venituri din padurea 
Bistra 

 Investitii - lama si disc- 35,60 

Venituri din pasunat 35,60   
TOTAL 35,60 TOTAL 35,60 

 
  
 Art.2.  Prezenta se comunică: 

Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş  
� Primarului comunei Moşniţa Nouă 
� Contabilului primăriei 
� Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Timiş 
� Preşedinţilor comisiilor de specialitate ale consiliului local 
� Câte un exemplar se afişează la avizier şi pe site-ul Primăriei Moşniţa Nouă, 

www.mosnitanoua.ro 
 

            Moşniţa Nouă la 24.04.2014 
 
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 diminuării suprafeţelor de teren cuprinse în cărţile funciare enumerate mai jos, aflate în 

proprietatea privată a comunei Moşniţa Nouă, situate în localitatea Rudicica, conform măsurătorilor 
efectuate 

 
 
Consiliul Local al comunei Moşniţa Nouă, 

• Având în vedere referatul cu nr.4637/23.04.2014  întocmit de către inginer topograf Mariana 
CIURUŞ, 

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

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

 
H   O   T   Ă   R   Ă    Ş   T   E 

 
 

Art.1.  Se aprobă diminuarea 
- suprafeţei terenului  înscris în CF 405431 Moşniţa Nouă, nr. top. 1315/998-1030/1,  de la 1.349 

mp, la  suprafaţa de 1.208 mp, 
- suprafaţei terenului înscris în CF 402047 Moşniţa Nouă, nr. cad 402047, de la 1.349 mp la 

suprafaţa de 1.162 mp, 
- suprafaţei terenului înscris în CF 254 Urseni, nr. cad 1315/998-1030/4, de la 1.350 mp la 

suprafaţa de 1.205 mp. 
           Art.2.- Prezenta se comunică: 

• Instituţiei Prefectului Jud.Timiş 
• Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară Timiș 
• Primarului comunei Moşniţa Nouă 
• Operatorului Registrului Agricol al comunei Moșnița Nouă 
• Compartimentului Impozite și taxe din Primăria Moșnița Nouă 
• Preşedinţilor comisiilor de specialitate ale consiliului local 
• Biroului de urbanism 
• Un exemplar se afișează la avizierul Primăriei Moșnița Nouă și pe pagina comunei, 

www.mosnitanoua.ro 
 
                       Moşniţa Nouă la 23.04.2014 
 
                               ÎNTOCMIT, 
                                 PRIMAR, 
                           IOAN SORINCĂU 
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P  R  O  I  E  C  T      D E     H  O  T  Ă  R  Â  R  E 
 
 

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

525 mp, respectiv 526 mp 
 

 
Consiliul Local al comunei Moşniţa Nouă, 

• Având în vedere referatul cu nr.4638/23.04.2014  întocmit de către inginer topograf Mariana 
CIURUŞ, 

• 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 alipirea parcelelor de teren înscrise în C.F. 400414, 400415 Moşniţa Nouă, număr 
cadastral 400414,404415, cu suprafeţe de 788 mp,rezultând o parcelă de 1576 mp iar ulterior dezlipirea 
acestora în trei parcele de 525 mp, 525 mp respectiv 526 mp. 
           Art.2.- Prezenta se comunică: 

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

www.mosnitanoua.ro 
 

                       Moşniţa Nouă la 23.04.2014 
 
 
                               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 atribuirea de denumiri străzilor rezultate în urma dezlipirii Planului Urbanistic Zonal al 

terenului cu nr. cadastral Pş 145/1  
 

Consiliul Local al comunei Moşniţa Nouă; 
 

• Ţinând cont de procesul verbal al comisiei de atribuire denumiri de străzi cu nr. 3604/2014, 
• Având în vedere referatul cu nr.4636/23.04.2014, întocmit de inginer topograf Mariana CIURUŞ, 
• În conformitate cu prevederile art.2, art.3 din O.G. cu nr.63/2002 , aprobată şi modificată de Legea 

76/2007, 
• În temeiul art.36 alin 5 lit.d si 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 atribuie următoarele denumiri străzilor rezultate în urma dezlipirii Planului Urbanistic 
Zonal al terenului cu nr. cadastral Pş 145/1, conform Anexei la prezentei: 
� Str. Berzei, localitatea Moşniţa Nouă, comuna Moşniţa Nouă 
� Str. Egretei, localitatea Moşniţa Nouă, comuna Moşniţa Nouă, 
� Str. Flamingo, localitatea Moşniţa Nouă, comuna Moşniţa Nouă 
� Str. Lebedei, localitatea Moşniţa Nouă, comuna Moşniţa Nouă, 
� Str. Lișiței, localitatea Moşniţa Nouă, comuna Moşniţa Nouă. 

Art.2. Denumirile străzilor și numerotarea parcelelor vor fi atribuite conform planului anexat la 
prezenta hotărâre. 

Art.3.    Prezenta se comunică:  
• Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş  
• Primarului comunei Moşniţa Nouă 
• O.C.P.I Timiş, 
• S.P.C.L.E.P. Moşniţa Nouă, 
• Preşedinţilor comisiilor de specialitate ale consiliului local 
• Câte un exemplar se afişează la avizier şi pe site-ul Primăriei Moşniţa Nouă, www.mosnitanoua.ro 

 
                          Moşniţa Nouă la 23.04.2014 
 
                               ÎNTOCMIT, 
                                 PRIMAR, 
                           IOAN SORINCĂU 
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Anexa la HCLMN nr. ……… / 30.04.2014 
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P  R  O  I  E  C  T      D E     H  O  T  Ă  R  Â  R  E 
 

Privind aprobarea  modificării prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.61/31.10.2008 privind aprobarea 
Planului de Măsuri pentru asigurarea participării instituţiilor publice, agenţilor economici şi a cetăţenilor 
comunei Moşniţa Nouă la realizarea acţiunilor de înfăptuire şi păstrare a ordinii şi curăţeniei pe teritoriul 

comunei şi la efectuarea la timp a activităţilor edilitar-gospodăreşti 
 

 
Consiliul Local al comunei Moşniţa Nouă, 

• Având în vedere referatul cu nr.4697/23.04.2014  întocmit de către agent poliţie locală, Alexandru 
PARASCHIV, 

• În conformitate cu prevederile Legii 137/1995, republicată, privind protecţia mediului înconjurător, 
ale Legii 515/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale şi prevederile O.G. nr.2/2001 
privind regimul juridic al contravenţiilor cu modificările şi completările ulterioare, 

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

 
H   O   T   Ă   R   Ă    Ş   T   E 

 
 

Art.1.  Se aprobă modificarea prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.61/31.10.2008 privind 
aprobarea Planului de Măsuri pentru asigurarea participării instituţiilor publice, agenţilor economici şi a 
cetăţenilor comunei Moşniţa Nouă la realizarea acţiunilor de înfăptuire şi păstrare a ordinii şi curăţeniei pe 
teritoriul comunei şi la efectuarea la timp a activităţilor edilitar-gospodăreşti, după cum urmează: 

� Art.1, alin.1  din Anexa nr. 1 se completează cu lit.n) care va avea următorul cuprins: ,, se 
interzice eliberarea pe străzi a câinilor,, 

� Art.2, alin.1 din Anexa nr.1, lit.l) se modifică şi va avea următorul cuprins:,, se interzice 
eliberarea pe străzi a câinilor,, 

 
Art.2.  Restul prevederilor hotărârii rămân neschimbate. 

            Art.3.- Prezenta se comunică: 
• Instituţiei Prefectului Jud.Timiş 
• Primarului comunei Moşniţa Nouă 
• Preşedinţilor comisiilor de specialitate ale consiliului local 
• Poliţiei Locale Moşniţa Nouă, 
• Un exemplar se afișează la avizierul Primăriei Moșnița Nouă și pe pagina comunei, 

www.mosnitanoua.ro 
 

                       Moşniţa Nouă la 23.04.2014 
 
                               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 modificarea Hotărârii Consiliului Local cu nr. 11/27.02.2013 pentru aprobarea 
Regulamentului de gospodărire a comunei Moşniţa Nouă 

 
Consiliul Local al comunei Moşniţa Nouă: 
 

• Având în vedere referatul cu nr.4698/23.04.2014  întocmit de către agent poliţie locală, Alexandru 
PARASCHIV, 

• În conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, modificată şi completată şi Ordonanţei Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea 
localităţilor urbane şi rurale, aprobata şi modificată prin Legea nr.515/2002,  

• În temeiul art. 36 alin. 2 lit.c din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art.1.  Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local cu nr. 11/27.02.2013 pentru aprobarea 
Regulamentului de gospodărire a comunei Moşniţa Nouă, după cum urmează: 

Art.5.1, pct.15 va avea următorul cuprins: ,,Ocupararea domeniului public cu orice construcţii 
provizorii sau materiale de construcţii, precum şi cu orice alte materiale fără autorizarea şi achitarea 
taxelor legale,,. 

Art.12.1, pct.2 : cuantumul amenzii pentru persoane fizice şi P.F.A. va fi cuprins între 1.000 -
3.000 lei, iar pentru persoanele juridice, între 1.500-4.000 lei,  

 Cap.12.1 se renumerotează de la numărul 1 la 30 în mod corepunzător. 
 

Art. 2. Restul prevederilor hotărârii rămân neschimbate. 
Art. 3.  Prezenta se comunică:  

• Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş  
• Primarului comunei Moşniţa Nouă 
• Biroului de urbanism, 
• Poliţiei Locale Moşniţa Nouă, 
• Preşedintilor comisiilor de specialitate ale consiliului local 
• Câte un exemplar se afişează la avizier şi pe site-ul Primăriei Moşniţa Nouă, www.mosnitanoua.ro 

 
            Moşniţa Nouă la 23.04.2013 
 
                         
                               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  proiectării unei construcţii – hală piaţă agroalimentară în suprafaţă de aproximativ 400 
mp, pe terenul cuprins în C.F. 1759,  nr.top 591/2/2-603/2/2, 582/1/1/3/2/2, 583/2/2/23, unde funcţionează 

actuala piaţă din localitatea Moşniţa Nouă 
 
Consiliul Local al comunei Moşniţa Nouă, 

• Având în vedere referatul cu nr.4695/24.04.2014  întocmit de către arhitect Liviu BUZULICĂ, 
• În conformitate cu prevederile H.G. nr.348/2004,privind exercitarea comerţului cu produse şi 

servicii de piaţă în unele zone publice, 
• În temeiul  art.36 alin 2 lit.c, alin.4, lit.a  şi ale  art.45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 a Administraţiei 

Publice Locale,republicată, 
 

 
H   O   T   Ă   R   Ă    Ş   T   E 

 
 

Art.1.  Se aprobă proiectarea unei construcţii - hală piaţă agroalimentară în suprafaţă de 
aproximativ 400 mp, pe terenul cuprins în C.F. 1759,  nr.top 591/2/2-603/2/2, 582/1/1/3/2/2, 583/2/2/23, 
unde funcţionează actuala piaţă din localitatea Moşniţa Nouă. 

 
           Art.2.- Prezenta se comunică: 

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

www.mosnitanoua.ro 
 

                       Moşniţa Nouă la 24.04.2014 
 
 
 
                               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 Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţială cu Funcţiuni 
Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari Cosmin ANCUȚI și Codruța-Orniana 

ANCUȚI 
 

CONSILIUL LOCAL MOŞNIŢA NOUĂ, 
- Având în vedere referatul cu nr.4.805/2014  întocmit de către d-nul arhitect Buzulică Liviu, 

prin care se propune aprobarea P.U.Z, Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni 
Complementare, Dotări şi Servicii Publice Moşniţa Nouă, 

- În conformitate cu prevederile H.G. nr.525/1996 privind regulamentul general de urbanism 
, în baza Legii nr.50/1991 – republicata privind autorizarea executării construcţiilor şi unele 
masuri pentru realizarea locuinţelor şi Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000, 

- În baza prevederilor art.25 alin 1 şi a anexei nr.1 din Legea nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

- În temeiul prevederilor art.36 alin 2  lit.c şi ale art.45 alin.1  din Legea nr. 215 /2001 a 
Administraţiei publice locale, republicata, 
 

 
H   O    T    Ă    R    Ă     Ş    T    E 

 

        ART.1.- Se aproba Planul Urbanistic Zonal- Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni 
Complementare, Dotări şi Servicii Publice, conform proiectului nr. UMZ 164/2007 întocmit de 
B.I.A. Radu BOTIȘ., beneficiari fiind Cosmin ANCUȚI și Codruța-Orniana ANCUȚI, cu 
următoarele condiţii:  

- autorizarea construirii locuinţelor şi a dotărilor complementare după realizarea prealabilă 
a  lucrărilor de infrastructura  tehnico – edilitară a căilor de circulaţie, cât şi realizarea 
reţelei independente de iluminat public,  

- titularii P.U.Z –ului este obligat prin contractul de vânzare cumpărare să stipuleze 
obligativitatea racordării la reţelele edilitare înaintea punerii în funcţiune a locuinţei de 
către titularul acesteia,  

- titularul P.U.Z-ului este obligat să solicite autorizaţia de construire pentru executarea 
lucrărilor de infrastructura tehnico-edilitara a căilor de circulaţie  în termen de 1 an de la 
adoptarea prezentei hotărâri şi să finalizeze aceste lucrări în termen de 5 ani de la 
adoptarea prezentei hotărâri, se va nota în Cărţile Funciare aferente parcelelor cu 
destinaţie „drum” obligaţia de mai sus, în sarcina titularului de Plan Urbanistic Zonal. 

- Beneficiarul P.U.Z. –ului este obligat să respecte următorii parametrii urbanistici maximali 
conform avizului nr. 46/2013 emis de Consiliul Judeţean TIMIŞ: 
-  
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1. zonă rezidenţială :POT maxim 35%, CUT maxim 1,05 H maxim la cornişă 8,00 
m, regim maxim de inaltime:P+1E+M, 

2. Subzonă de dotări şi servicii publice: POT maxim 40 %,CUT maxim 1,6 H 
maxim la cornişă 13,50  m, regim maxim de înălţime: P+2E.+Ep 

       ART.2.  Terenul studiat are suprafaţă totala de 3.100  mp, suprafaţa măsurată de 3.100 
mp, parcelele sunt proprietatea Cosmin ANCUȚI și Codruța-Orniana ANCUȚI, fiind cuprins în  
C.F. nr.401949, nr. cad. A 78/1/6. 

       ART.3. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în 
concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal şi a regulamentului local de 
urbanism aferent acestuia. 
              Terenurile care sunt afectate de drumurile propuse prin prezentul plan urbanistic zonal 
vor deveni domeniu public după realizarea celor prevăzute la art. 4 către proprietarul actual sau 
ulterior al PUZ-ului şi donarea lor comunei de către acesta. 
       ART.4. Cheltuielile privind realizarea lucrărilor rutiere şi a dotărilor tehnico – edilitare vor fi 
suportate de către beneficiarul P.U.Z , iar autorizarea construcţiilor se va face după definitivarea 
lucrărilor de infrastructura tehnico- edilitara cu respectarea condiţiilor de la art.1. 
       ART.5. Se aproba introducerea în intravilanul extins al localităţii Moşniţa Nouă a suprafeţei 
3.100 mp teren. 
       ART.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează d-nul arh. Buzulică 
Liviu . 
       ART.7.  Prezenta se comunica:  

• Instituţiei Prefectului Judeţului TIMIŞ  
• Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliara TIMIŞ 
• Primarului comunei Moşniţa Nouă 
• Preşedinţilor comisiilor de specialitate ale consiliului local 
• Un exemplar se afișează la avizierul Primăriei Moșnița Nouă și pe pagina comunei, 

www.mosnitanoua.ro 
 

                                Moşniţa Nouă la 24.04.2014 
 
 
                                 
                               INTOCMIT, 
                                 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 Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţială cu Funcţiuni 
Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari Ioan FLORESCU și asociații 

 

 
CONSILIUL LOCAL MOŞNIŢA NOUĂ, 

- Având în vedere referatul cu nr.4.806/2014  întocmit de către d-nul arhitect Buzulică Liviu, 
prin care se propune aprobarea P.U.Z, Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni 
Complementare, Dotări şi Servicii Publice Moşniţa Nouă, 

- În conformitate cu prevederile H.G. nr.525/1996 privind regulamentul general de urbanism 
, în baza Legii nr.50/1991 – republicata privind autorizarea executării construcţiilor şi unele 
masuri pentru realizarea locuinţelor şi Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000, 

- În baza prevederilor art.25 alin 1 şi a anexei nr.1 din Legea nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

- În temeiul prevederilor art.36 alin 2  lit.c şi ale art.45 alin.1  din Legea nr. 215 /2001 a 
Administraţiei publice locale, republicata, 
 

 
H   O    T    Ă    R    Ă     Ş    T    E 

 

        ART.1.- Se aproba Planul Urbanistic Zonal- Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni 
Complementare, Dotări şi Servicii Publice, conform proiectului nr. 105/2010 întocmit de SC 
CUB-ART Timișoara SRL, beneficiari fiind Ioan FLORESCU și asociații, cu următoarele 
condiţii:  

- autorizarea construirii locuinţelor şi a dotărilor complementare după realizarea prealabilă 
a  lucrărilor de infrastructura  tehnico – edilitară a căilor de circulaţie, cât şi realizarea 
reţelei independente de iluminat public,  

- titularul P.U.Z –ului este obligat prin contractul de vânzare cumpărare să stipuleze 
obligativitatea racordării la reţelele edilitare înaintea punerii în funcţiune a locuinţei de 
către titularul acesteia,  

- titularul P.U.Z-ului este obligat să solicite autorizaţia de construire pentru executarea 
lucrărilor de infrastructura tehnico-edilitara a căilor de circulaţie  în termen de 1 an de la 
adoptarea prezentei hotărâri şi să finalizeze aceste lucrări în termen de 5 ani de la 
adoptarea prezentei hotărâri, se va nota în Cărţile Funciare aferente parcelelor cu 
destinaţie „drum” obligaţia de mai sus, în sarcina titularului de Plan Urbanistic Zonal. 

- Beneficiarul P.U.Z. –ului este obligat să respecte următorii parametrii urbanistici maximali 
conform avizului nr. 175/2013 emis de Consiliul Judeţean TIMIŞ: 
-  
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1. zonă rezidenţială :POT maxim 35%, CUT maxim 1,05 H maxim la cornişă 8,00 
m, regim maxim de inaltime:P+1E+M, 

2. Subzonă de dotări şi servicii publice: POT maxim 40 %,CUT maxim 1,6 H 
maxim la cornişă 13,50  m, regim maxim de înălţime: P+2E.+Ep 

       ART.2.  Terenul studiat are suprafaţă totala de 5.000  mp, suprafaţa măsurată de 5.000 
mp, parcelele sunt proprietatea Ioan FLORESCU, Antonella FLORESCU și Gheorghe VAIDA, 
Tudora VAIDA, Mircea SECOȘAN, Floriana SECOȘAN, fiind cuprins în  C.F. nr.409572, nr. 
cad. A 595/3/a, CF 402784, nr. top A595/3/b, CF 409693, nr. top A595/3/c, cu suprafața totală 
de 5.000 mp. 

       ART.3. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în 
concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal şi a regulamentului local de 
urbanism aferent acestuia. 
              Terenurile care sunt afectate de drumurile propuse prin prezentul plan urbanistic zonal 
vor deveni domeniu public după realizarea celor prevăzute la art. 4 către proprietarul actual sau 
ulterior al PUZ-ului şi donarea lor comunei de către acesta. 
       ART.4. Cheltuielile privind realizarea lucrărilor rutiere şi a dotărilor tehnico – edilitare vor fi 
suportate de către beneficiarul P.U.Z , iar autorizarea construcţiilor se va face după definitivarea 
lucrărilor de infrastructura tehnico- edilitara cu respectarea condiţiilor de la art.1. 
       ART.5. Se aproba introducerea în intravilanul extins al localităţii Moşniţa Nouă a suprafeţei 
5.000 mp teren. 
       ART.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează d-nul arh. Buzulică 
Liviu . 
       ART.7.  Prezenta se comunica:  

• Instituţiei Prefectului Judeţului TIMIŞ  
• Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliara TIMIŞ 
• Primarului comunei Moşniţa Nouă 
• Preşedinţilor comisiilor de specialitate ale consiliului local 
• Un exemplar se afișează la avizierul Primăriei Moșnița Nouă și pe pagina comunei, 

www.mosnitanoua.ro 
 

                                Moşniţa Nouă la 24.04.2014 
 
 
                                 
                               INTOCMIT, 
                                 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 Planului Urbanistic Zonal -Dezvoltare Zona Rezidenţială cu Funcţiuni 
Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari Ioachim COZMA și asociații 

 

CONSILIUL LOCAL MOŞNIŢA NOUĂ, 
- Având în vedere referatul cu nr.4.807/2014  întocmit de către d-nul arhitect Buzulică Liviu, 

prin care se propune aprobarea P.U.Z, Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni 
Complementare, Dotări şi Servicii Publice Moşniţa Nouă, 

- În conformitate cu prevederile H.G. nr.525/1996 privind regulamentul general de urbanism 
, în baza Legii nr.50/1991 – republicata privind autorizarea executării construcţiilor şi unele 
masuri pentru realizarea locuinţelor şi Ordinul MLPAT nr.176/N/16.08.2000, 

- În baza prevederilor art.25 alin 1 şi a anexei nr.1 din Legea nr.350/2001 privind 
amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

- În temeiul prevederilor art.36 alin 2  lit.c şi ale art.45 alin.1  din Legea nr. 215 /2001 a 
Administraţiei publice locale, republicata, 
 

 
H   O    T    Ă    R    Ă     Ş    T    E 

 

        ART.1.- Se aproba Planul Urbanistic Zonal- Dezvoltare Zona Rezidenţiala cu Funcţiuni 
Complementare, Dotări şi Servicii Publice, conform proiectului nr.192/2013 întocmit de SC Arhi 
3d SRL, beneficiari fiind Ioachim COZMA și asociații, cu următoarele condiţii:  

- autorizarea construirii locuinţelor şi a dotărilor complementare după realizarea prealabilă 
a  lucrărilor de infrastructura  tehnico – edilitară a căilor de circulaţie, cât şi realizarea 
reţelei independente de iluminat public,  

- titularul P.U.Z –ului este obligat prin contractul de vânzare cumpărare să stipuleze 
obligativitatea racordării la reţelele edilitare înaintea punerii în funcţiune a locuinţei de 
către titularul acesteia,  

- titularul P.U.Z-ului este obligat să solicite autorizaţia de construire pentru executarea 
lucrărilor de infrastructura tehnico-edilitara a căilor de circulaţie  în termen de 1 an de la 
adoptarea prezentei hotărâri şi să finalizeze aceste lucrări în termen de 5 ani de la 
adoptarea prezentei hotărâri, se va nota în Cărţile Funciare aferente parcelelor cu 
destinaţie „drum” obligaţia de mai sus, în sarcina titularului de Plan Urbanistic Zonal. 

- Beneficiarul P.U.Z. –ului este obligat să respecte următorii parametrii urbanistici maximali 
conform avizului nr. 11/2014 emis de Consiliul Judeţean TIMIŞ: 
-  
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1. zonă rezidenţială :POT maxim 35%, CUT maxim 1,05 H maxim la cornişă 8,00 

m, regim maxim de inaltime:P+1E+M, 
2. Subzonă de dotări şi servicii publice: POT maxim 40 %,CUT maxim 1,6 H 

maxim la cornişă 13,50  m, regim maxim de înălţime: P+2E.+Ep 

       ART.2.  Terenul studiat are suprafaţă totala de 29.053  mp, suprafaţa măsurată de 29.053  
mp, parcelele sunt proprietatea lui Ioachim COZMA, Mirela COZMA, Eveline COZMA, SC 
AGRI POLETTO SRL, fiind cuprins în  C.F. nr.402462, nr. cad. A 101/21/1, CF 402465, nr. top. 
A101/21/2, CF 402463, nr. top A101/21/3, CF 402456 , nr.top A101/21/4, CF 402563, nr.top 
A101/21/5, CF 408646 , nr.cad A101/17- 20. 

       ART.3. Reglementările privind autorizarea construcţiilor şi a amenajărilor vor fi aplicate în 
concordanţă cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal şi a regulamentului local de 
urbanism aferent acestuia. 
              Terenurile care sunt afectate de drumurile propuse prin prezentul plan urbanistic zonal 
vor deveni domeniu public după realizarea celor prevăzute la art. 4 către proprietarul actual sau 
ulterior al PUZ-ului şi donarea lor comunei de către acesta. 
       ART.4. Cheltuielile privind realizarea lucrărilor rutiere şi a dotărilor tehnico – edilitare vor fi 
suportate de către beneficiarul P.U.Z , iar autorizarea construcţiilor se va face după definitivarea 
lucrărilor de infrastructura tehnico- edilitara cu respectarea condiţiilor de la art.1. 
       ART.5. Se aproba introducerea în intravilanul extins al localităţii Moşniţa Nouă a suprafeţei 
28836 mp teren. 
       ART.6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează d-nul arh. Buzulică 
Liviu . 
       ART.7.  Prezenta se comunica:  

• Instituţiei Prefectului Judeţului TIMIŞ  
• Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliara TIMIŞ 
• Primarului comunei Moşniţa Nouă 
• Preşedinţilor comisiilor de specialitate ale consiliului local 
• Un exemplar se afișează la avizierul Primăriei Moșnița Nouă și pe pagina comunei, 

www.mosnitanoua.ro 
 

                                Moşniţa Nouă la 24.04.2014 
 
 
                                 
                               INTOCMIT, 
                                 PRIMAR, 
                           Ioan SORINCĂU 
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