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  H  O  T  A  R  A  R  E 

 
Privind aprobarea realizarii unui singur proiect integrat,, Modernizare drum comunal DC97 

Mosnita Veche-Timisoara L-2,52km si strada 1 Urseni L-0,95 km, achizitie utilaje pentru serviciul 
de gospodarire comunala, extindere retea de canalizare pentru intravilanul localitatilor Mosnita 

Noua si Mosnita Veche, dotari specifice pentru Ansamblul Mosnitana, in cadrul cererii de 
finantare pentru obtinerea de fonduri structurale nerambursabile ( FEADR) 

 
Consiliul Local al com.Mosnita Noua  
 

• Avand in vedere referatul cu nr……../2008 , intocmit de arhitectul comunei, Buzulica 
Liviu, 

• In conformitate cu prevederile H.G. cu nr.28/2008 privind aprobarea continutului cadru al 
documentatiei tehnico – economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si 
metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de 
investitii si prevederile  O.G.34/2006 cu completarile si modificarile ulterioare,  

• In temeiul prevederilor art.36 alin 2 lit.c, alin.4 lit.a) si ale  art.45 alin. 3 din Legea 
nr.215/2001 a Administratiei Publice Locale,republicata. 

 
H   O   T   A    R   A    S   T   E 

 
Art.1.  Se aproba realizarea unui singur proiect integrat ,,Modernizare drum 

comunal DC97 Mosnita Veche-Timisoara L-2,52km si strada 1 Urseni L-0,95 km, achizitie 
utilaje pentru serviciul de gospodarire comunala, extindere retea de canalizare pentru 
intravilanul localitatilor Mosnita Noua si Mosnita Veche, dotari specifice pentru Ansamblul 
Mosnitana, in cadrul cererii de finantare pentru obtinerea de fonduri structurale 
nerambursabile  ( FEADR). 

Art.2. Se aproba incredintarea directa a contractului pentru:elaborarea studiu de 
fezabilitate achizitie utilaje pentru infiintarea Serviciului de Gopsodarire Comunala, analiza 
cost beneficiu extindere retea de canalizare,intocmire documentatie de avizare pentru 
studiu de fezabilitate extindere canalizare si obtinerea avizelor pentru intregul proiect, 
memoriu justificativ pentru achizitie costume populare, instrumente muzicale si de 
sonorizare Ansamblu Mosnitana, intocmire cerere de finantare proiect integrat, depunerea 
cererii de finantare in conditii de eligibilitate, S.C. Sako Linea S.R.L. 

Art.3.- Prezenta se comunica: 
 Institutiei Prefectului Jud.Timis 
 Primarului comunei Mosnita Noua 
 Presedintilor comisiilor de specialitate ale Consiliului local 
 Un exemplar se afiseaza 
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