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MOŞNIŢA NOUĂ

Sediul consiliului local: Moşniţa Nouă nr.
73, telefon 0256/393503, fax 0256/393529;
Coordonate:
45°43′05″ lat. N;
21°19′33″ long. E;
Repere istorice:
-1332 - localitatea Moşniţa Veche este a -
min  tită în evidenţele papale de dijme sub
nu mele de Monisa, ca parohie romano-
catolică a die ce zei Csanád;
-legenda locului spune că Moşniţa Veche
poartă numele întemeiatorului localităţii,
Moş Ioniţă;
-1717 - în evidenţele camerale, numele co -
mu  nei figura ca Moschniy, sat românesc cu
50 de case;
-1886 - apa Timişului s-a revărsat şi a inun-
dat întreg hotarul satului Urseni;
-1935 - Moşniţa Nouă este amintită ca lo -
cali tate componentă a comunei Moşniţa;
-1936 - Moşniţa Veche avea şcoală primară,
grădiniţă, societate culturală, cor bărbătesc,
Casă naţională, două fanfare, post de jan -
darmi, oficiu poştal;
-1octombrie 1950 - se naşte la Urseni
Marioara Poenaru, prof. univ, medic primar;
-2 ianuarie 1953 - se naşte la Albina Vasile
Rotărescu, dr. ec., consilier judeţean (2004
- 2008, 2008 - în prezent), om de afaceri;
-23 ianuarie 1963 - se naşte la Moşniţa
Nouă Achim Leontin Briciu, Erou Martir al
Revoluţiei, ucis ca militar în termen la 22 de -
cembrie 1989 la Bucureşti; 
-2002 - comuna Moşniţa Nouă avea 3 804
locuitori;
15.08.2008 - este aniversată împlinirea a 80
de ani de la înfiinţarea satului Albina;
-2009 - Primăria comunei Moşniţa Nouă
organizează prima ediţie  a Zilei recoltei;
-11.09. 2010  -  cinci echipe (una din Szen -
tes, Ungaria) şi-au disputat Cupa Moş niţei la
fotbal, câştigată de „Timişul” Albina;
-23.05.2011 - s-a inaugurat la Moşniţa No -
uă, Serviciului Public Comunitar Local de
Evidenţa a Persoanelor şi Stare Civilă;
Populaţia stabilă la 1 ianuarie 2010 - total:

4 796 de persoane, dintre care:
- masculină = 2 363 de persoane
- feminină = 2 433 de persoane
Numărul locuinţelor la 1 ianuarie 2010: 
1 829
Sate componente: Moşniţa Nouă (1903),
Albina (1925, Colonia Brod), Moşniţa
Veche, Rudicica (1954), Urseni (Metec,
1723);
Instituţii şcolare: Şcoli cu clasele I-VIII:
Moşniţa Nouă şi Ur seni; Şcoli cu clasele I-
IV: Moş niţa Veche; Grădiniţă cu pro gram
prelungit: Moşniţa Nouă; Grădiniţe cu pro-
gram normal: Urseni şi Albina;
Instituţii sanitare: Dispensare medicale:
Moşniţa Nouă, Moş niţa Veche şi Urseni; Ca -
bi nete medi cale: Moş  niţa Nouă (trei); Far -
ma cie umană: Moş niţa Nouă; Cabinete vet-
erinare: Moşniţa No uă (două); Farmacie
sanitar-veterinară: Moş  niţa Nouă;
Instituţii culturale: Cămine culturale: Moş -
niţa Nouă, Moşniţa Ve che, Urseni şi Albina;
Bibliotecă: Moşniţa Nouă (1974);
Baze sportive şi de agrement: Terenuri de
fotbal: Moşniţa Nouă, Moşniţa Veche,
Urseni  şi Albina;
Biserici: Biserici ortodoxe române: Moşniţa
Nouă (1988, capelă), Urseni (1777 - exista
un prim lăcaş de cult, cel de azi este din
anul 1933), Moşniţa Ve che (1912), Albina
(1981); Biserică romano-catolică: Urseni
(1868); Bi serici reformate: Moşniţa Nouă,
Moşniţa Ve che (1902); Bi se rici penticostale:
Moşniţa No uă, Urseni; Biserică baptistă:
Moş niţa No uă (2008);
Ruga: Moşniţa Veche (Rusalii); Moşniţa
Nouă (20 iulie - Sfântul Ilie); Albina şi Urseni
(15 august - Sfânta Maria Mare).

Sorincău Ioan primar
Kádár  Gheorghe viceprimar
Arseni Emil, consilier PNL
Greschner Robert-Iulian, consilier PSD
Gruiţa Ioan-Dinel, consilier PSD
Iftimie Elena, consilier PDL
Kutasi Simona, consilier PDL

Lazăr Toma-Dan, consilier PSD
Pop Sabin, consilier PNL
Pop Valentin, consilier PNŢCD
Sferle Dorel, consilier PDL
Sora Mihaela-Corina, consilier PSD
Szöllösi Iosif, consilier UDMR
Tamaş Mariana, consilier PSD

PRIMĂRIA ŞI CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOŞNIŢA NOUĂ
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POVESTEA ALBINEI
Ziua de 15 august 2008 - Sfânta

Maria Mare - a coincis în satul Al -
bi na cu aniversarea a 80 de ani de
la  înfi inţarea aşezării. Festi vi tă ţile
au du rat vreme de trei zile, în tre

15-16-17 august. Localnicii s-a u implicat în mod de o -
sebit în pregătirea şi desfă şu rarea sărbătorii

Aşezarea Albina a fost întemeiată între anii 1925 -
1928 prin coloniza rea în vatra de azi a sa tului a unui nu -
măr de şaptezeci de familii venite din comuna Se beşu
de Jos şi şapte familii din satul Sadu  (judeţul Sibiu),
fiind sprijinite financiar pentru a-şi pu tea înteme ia
fiecare gos podării de Banca „Albina”, al cărei nume l-a
luat no ul sat timişean începând cu anul 1931 (până
atunci aşezarea s-a numit Colonia „Bucovăţ-Brod”).
În aceeaşi perioadă s-a mai aşezat în vatra satu lui o

familie venită din comuna Dealu, judeţul Alba, iar alte trei familii au venit din satul Igriş, judeţul
Timiş. Fiecare colonist a fost împroprietărit atunci cu 8 hectare de teren arabil şi 2 877 de
metri pătraţi  pentru casă şi grădi nă.

Debutul aniversării celor 80 de ani de la înfiinţarea Albinei a fost marcat printr-o slujbă reli-
gioasă dedicată hramului bi se ri cii or to doxe române din sat. După-amiază, la se diul Că mi nului
cul tu ral au în ceput să sosească zeci şi zeci de oas peţi, din ce  le lalte sa te ale comunei Moş -

niţa No uă, dar şi de la Ti  mi şoara, Margina, Bu co  văţ,
Vic tor Vlad De  la ma ri na ori din co muna sibiană „de
baş  tină”, Sebe şu de Jos. Deschiderea festivă a fost
oficiată de primarul comunei, Ioan So rincău (foto,
sus). Cu această o ca zie a fost lan sată şi cea dintâi
monografie a aşe zării, „Albina - un sat ardelean în
spaţiul timi şan”- reali zată de Mirela Truşcă şi Dan
N. Bu ru lea nu. 

Pe du rata celor trei zile ale aniversării - între aces-

tea şi sărbă toarea Rugii - gaz dele şi
oas peţii s-au bu cu rat de programul
ar tistic oferit de an samblurile de
dansuri populare „Doina Ti mi  şului”,
„Se beşu de Jos”, „Moş ni ţea na”, de
for ma ţiile „Nelu Ro go bete” şi „Ni  cu
Faur”, de vo cea interpretei Cori na Szat mari şi de formaţia artistică condu să de maestrul
Marius Cârnu. 

Moşniţa Veche - centru

Moşniţa Nouă - Parcul 

Pensiunea „Valery“
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DR. MARIOARA POENARU
S-a născut în satul Urseni, la 1 octombrie 1950. Absolventă a Fa cul  tăţii

de Medicină Ge ne rală Timişoara (1975). Medic primar ORL (1991).
Doctor în ştiinţe medicale (1993). Profesor universitar la Disciplina ORL
în cadrul U.M.F. „Victor Babeş” (1999). Director adjunct medical la
Spitalul Municipal Timişoara (1989-1993). Di rector al Direcţiei Sanitare a
Ju  deţului Timiş (1993-1996). Publică nu me roase cărţi de spe cialitate,
monografii, elaborează peste 140 de lucrări ştiinţifice. Mem bră a Comi -
siei de Acustică a Academiei Ro mâne - Filiala Timişoara, membră a So -
cietăţii Române de Oto-Rino-Laringologie şi a Aso ciaţiei Medi ca le Române,etc. 

ECONOMISTUL
Vasile Rotărescu s-a născut la 2 ianuarie 1953, în localitatea Albina.

În anul 1981 a absolvit Facultatea de Ştiinţe Economice din Timi şoa ra,
sec ţia Economia Industriei. Doctor în ştiinţe economice (2001). Director
gene ral la S.C. „Ambasador Impex” S.R.L., acţionar la S.C. „Ro Alto Gra -
dimento” S.R.L ( societate mixtă româno-italiană de produ cere şi comer-
cializare a încălţămintei de lux pentru femei). Acţio nar la S.C. „Elec tro me -
tal” S.A. din Timişoara. Acţionar al Cen tru lui Co mer cial Alpha din Ti mi -
şoara. A publicat  lucrări ca autor: „Analiza echilibrului financiar, Meto -
de clasice şi moderne”, 2007, ca şi coautor: „Economia şi mana -

gemen tul în tre prinderii”, 2006, „Economia întreprinderii”, 2005 etc. A publicat peste 28
de articole de specialitate în „Analele Universităţii Banatul”, “Revista de tehnologii necon ven -
ţionale”, în ca drul sesiunilor ştiinţifice naţionale şi internaţionale. A pus bazele orga ni ză rii
manageriale moderne în cadrul firmelor S.C. „Ro Alto Gradimento” S.R.L., S.C. „Am ba sador
Impex” S.R.L. şi S.C. „Electrometal” S.A. Consilier judeţean în legislaturile 2004 - 2008, 2008
- în prezent. 

ZONA METROPOLITANă
Cel mai mare municipiu din Banat, Timi şoa ra, atrage

ca un magnet loca lită ţile peri ur bane. Ideea unei zone
me tropolitane se doreşte concre tizată într-un pro iect
amplu, în ve de rea realizării unei uni tăţi admi nistrative
in te grate în tre Ti mi şoara şi lo ca lităţile din ime di ata
apro    pi ere, re zolvându-se ast fel o se rie de pro bleme le -
ga te de ur ba  ni sm, infra struc tu ră, ame najarea teritoriu-
lui, transport etc. În acest sens, autorităţile administra -
ţiei publice locale din Timişoara şi  din comunele pe ri -
ur ba ne - Ghi ro  da, Moşniţa Nouă, Giroc, Sânmihaiu
Ro   mân, Să că laz, Sânandrei, Giarmata, Orţi şoa ra, Re -
metea Mare, Şag şi Parţa - par decise să realizeze
acest pro iect, care ar face din Zona Metro politană Ti -
mi  şoa ra o aglo merare de aproape 400 000 de locu itori,
cu o suprafaţă de 1 070,48 kilometri pătraţi şi cu o den -
si ta te de 344,8 locuitori pe kilometru pătrat, Ti mi  şoara
singură având în prezent o densitate de 2457,27 lo -
cuitori pe kilometru pătrat!

FOTO DOCUMENT
Pereche
din satul
Ur seni,
pri ma
jumătate a
secolului
XX (arhiva
Fla  vius
Ta maş).
În satul
Moşniţa
Veche
(„Satul
bătrân”),
s-a născut Damaschin Cosma,
tatăl primului prefect ro mân al
judeţului Timiş-Torontal după
Marea Unire din 1918, dr. Aurel
Cosma. 
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