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H    O   T    A    R    A    R    E 
 

Privind aprobarea modelelor Acordurilor de parteneriat cu Asociatia Femin Activ in 
vederea valorificarii potentialului culturii si al patrimoniului cultural prin stimularea accesului 

la cultura si a domeniului cultural la nivelul comunitatilor locale, prin anasamblul 
MOSNITANA si cu Biserica Ortodoxa Romana Urseni in vederea valorificarii potentialului 

copiilor prin stimularea accesului la educatie si perfectionare continua prin construirea de 
cladiri pentru servicii de tip after scholl. 

 
Consiliul Local al com.Mosnita Noua, 

 
• Avand in vedere H.C.L. nr.102/o9.07.2009 prin care sa aprobat parteneriatul cu 

asociatia Femin Activ, in vederea valorificarii potentialului culturii si al patrimoniului 
cultural prin stimularea accesului la cultura si a domeniului cultural la nivelul 
comunitatilor locale prin anasamblul Mosnitana parteneriatul cu Biserica Ortodoxa 
Romana Urseni in vederea valorificarii potentialului copiilor prin stimularea accesului 
la educatie si perfectionare continua prin construirea de cladiri pentru servicii de tip 
after scholl, 

• In conformitate cu prevederile Programului National de Dezvoltare Rural 2007-2013, 
OG.nr.26/2000 cu privire la sociatii si fundatii, Legii nr.489/2006 privind libertatea 
religioasa si regimul general al cultelor, 

• In temeiul prevederilor art.36 alin 7 lit.a si ale  art.45 alin (2) lit.f din Legea nr.215/2001 
a Administratiei Publice Locale,republicata. 

 
 

                                                   H   O   T   A    R   A    S   T   E 
 
 

Art.1. Se aproba modelul Acordurilor de Parteneriat cu „Asociatia Femin Activ”, in 
vederea valorificarii potentialului culturii si al patrimoniului cultural prin stimularea accesului 
la cultura si a domeniului cultural la nivelul comunitatilor locale prin ansamblul Mosnitana si 
cu Biserica Ortodoxa Romana Urseni in vederea valorificarii potentialului copiilor prin 
stimularea accesului la educatie si perfectionare continua prin construirea de cladiri pentru 
servicii de tip after school, conform anexelor nr.1 si nr.2 care fac parte integranta din prezenta 
hotarare. 
            Art.3.- Prezenta se comunica: 

 Institutiei Prefectului Jud.Timis 
 Primarului comunei Mosnita Noua 
 Presedintilor comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 
 Un exemplar se afiseaza 

                    Mosnita Noua  la 28.07.2009 
                     Nr.113   
 
PRESEDINTE DE SEDINTA         Contrasemneaza, 
          SZOLOSI IOSIF                       Secretar, 
          Burescu Aurelia 


