
 
ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOSNITA NOUA 

 
 

H  O  T  A  R  A  R  E 
 

Privind aprobarea studiului de fezabilitate si a  instrumentarii proiectului „Alimentare 
cu apa in localitatea Mosnita Veche”, in cadrul cererii de finantare pentru obtinerea de 

fonduri structurale nerambursabile (FEADR) 
 
Consiliul Local al com.Mosnita Noua , 

• Avand in vedere referatul cu nr.2469/2009, intocmit de administratorul public 
Pintea Mihai, 

• 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,  

• 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 studiul de fezabilitate si instrumentarea proiectului ,, 
Alimentare cu apa in localitatea Mosnita Veche ,, in cadrul cererii de finantare 
pentru obtinerea de fonduri structurale nerambursabile ( FEADR). 

Art.2. Necesitatea acestei investitii este didactata de conditiile minime de trai  
care trebuiesc asigurate populatiei in contextul integrarii in Comunitatea Europeana, 
de responsabilitatea administratiei publice locale ca facilitatilor al dezvoltarii de a 
asigura conditii optime de locuire si functionare precum si grija pentru mediul 
inconjurator. 
         Art.3.   Sistemul de canalizare va deservii un numar de 4221 cetateni si un numar 
de 457 agenti economici, din cele doua localitati. 
 Art.4. Consiliul Local Mosnita Noua va gestiona cheltuielile de mentenanta cat si 
investitia pe o perioada de 5 ( cinci ) ani, de la data la care o sa fie data in exploatare. 

Art.5.- 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 29.04.2009 
                       Nr.46 
       PRESEDINTE DE SEDINTA,                             Contrasemneaza, 
           KUTASI SIMONA                                                  Secretar, 
                                                                                         Burescu Aurelia 


