
ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOSNITA NOUA 
 
 

H O T A R A R E 
 

Privind aprobarea modificarii art.1.din Hotararea Consiliului Local Mosnita Noua cu 
nr.208/17.12.2007 prin care s-a aprobat atribuirea in folosinta gratuita a unei suprafete 

de 1192 mp teren din suprafata totala de 158.400 mp cuprinsa in C.F. 2238 nr.top A135-
137 Mosnita Noua, Asociatiei Apel-Atitudini Pozitive Everyones Longlife in vederea 
amenajarii unui centru in care sa se desfasoare activitati pentru persoane dezavantajate 

  
Consiliul Local al com.Mosnita Noua, 

• Avand in vedere H.C.L. cu nr.208/17.12.2007 si cererea cu nr. 4666/2007 a 
Asociatiei Apel Atitudini Pozitive Everyones Longlife prin care s-a 
solicitat atribuirea unui teren in vederea amenajarii unui centru in care sa se 
desfasoare activitati pentru persoane dezavantajate,  

• In conformitate cu prevederile art.15 lit.a din Legea nr. 50/1991,republicata 
privind autorizarea lucrarilor de constructii, 

• In temeiul prevederilor art.36 alin 2 lit.c si  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 modificarea art.1. din Hotararea Consiliului Local Mosnita 

Noua cu nr.208/17.12.2007 in sensul concesionarii fara lictatie publica, a unei suprafete 
de 900 mp teren cuprinsa in C.F. nr.400576,nr.cadastral 50828,Asociatiei Apel-
Atitudini Pozitive Everyones Longlife in vederea amenajarii unui centru in care sa se 
desfasoare activitati pentru persoane dezavantajate.   

Art.2. Valoarea redeventei se va stabilii prin hotararea consiliului local, in urma 
intocmirii unui raport de evaluare al terenului astfel incat sa se asigure recuperarea in 
termen de 25 de ani a pretului de vanzare al terenului,in conditii de piata. 

Art.3. Restul prevederilor hotararii consiliului local cu nr. 208/2007 raman 
neschimbate. 
          Art.4.- 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 26.02.2009 
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