
 
 
ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOSNITA NOUA 
 

   H  O  T  A  R  A  R  E 
 

Privind aprobarea completarii H.C.L. cu nr. 86/2008 prin care s-au aprobat impozitele si 
taxele locale pe anul 2009 in sensul instituirii unei taxe locale speciale de acces prin 

păşunea comunală Ps 420 Albina si prin pasunea comunala Ps 473 Urseni,situată în albia 
majoră a Râului Timiş şi vecinătatea plajei acestui râu,taxă care să fie de minimum 10 

lei/zi/vehicul 
 

Consiliul Local al com.Mosnita Noua, 
 

• Avand in vedere nota de fundamentare cu nr. 2936/2009 intocmita de catre d-nul 
consilier juridic Gherase Constantin, 

• In conformitate cu prevederile art.248,283  din Codul Fiscal, 
• In temeiul prevederilor art.36 alin ( 2) lit.c alin (4) lit.c si ale  art.45 alin.(2) si alin(3) 

lit.c din Legea nr.215/2001 a Administratiei Publice Locale,republicata. 
 

H   O   T   A    R   A    S   T   E 
 

Art.1.  Se  aproba completarea H.C.L. cu nr. 86/2008 prin care s-au aprobat 
impozitele si taxele locale pe anul 2009 instituirea unei taxe locale speciale de acces prin 
păşunea comunală Ps 420 Albina si prin pasunea comunala Ps 473 Urseni,situată în albia 
majoră a Râului Timiş şi vecinătatea plajei acestui râu, taxă care să fie de minimum 10 
lei/zi/vehicul. 

Art.2. Persoanele care vor efectua taxarea şi controlul accesului pe această păşune 
comunală, vor distribui celor care vor intra cu vehicule pe  terenul aferent păşunii 
comunale,  câte un sac menajer de gunoi, care după folosire, îl va preda la ieşirea din 
incintă, persoanelor desemnate. 

Art.3. Sumele obţinute din aplicarea acestei taxe, se vor constitui ca şi venituri 
extrabugetare la bugetul local al comunei Moşniţa Nouă, aceste sume urmând a fi folosite 
cu predilecţie la următoarele cheltuieli: 

• cheltuieli pentru fertilizarea şi întreţinerea păşunii comunale Ps 420 Albina; 
• cheltuieli pentru tipărirea biletelor de acces şi plata persoanelor care încasează 

această taxă şi efectuează şi celelalte activităţi aferente;  
• cheltuieli pentru achiziţionarea sacilor menajeri, achiziţionarea unor containere şi 

coşuri de gunoi care vor fi folosite pentru depozitarea şi colectarea sacilor menajeri 
şi a altor deşeuri menajere;    

• cheltuieli pentru plata  activităţilor de ridicare şi transport de către angajaţii S.C. Re-
tim Ecologic Service S.A. Timişoara a deşeurilor depozitate în containerele aflate în  

 



-2- 
 
incinta păşunii comunale(în acest  scop se va încheia cu această societate comercială, un 
act adiţional la contractul de concesiune nr.1431/2005); 

• cheltuieli pentru săparea  unor şanţuri de delimitare şi montare a unor bariere de 
acces;   

• cheltuieli pentru confecţionarea şi montarea unor panouri privind obligativitatea 
respectării măsurilor pentru protecţia mediului şi contravenţiile sancţionate în acest 
domeniu; 

• alte cheltuieli necesare activităţilor administraţiei publice locale. 
  Art.4. Restul prevederilor hotararii consiliului local cu nr.86/2008 raman 
neschimbate. 
 Art.5. La data adoptarii prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea H.C.L. cu nr. 
72/2007. 
         Art.6.- 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 15.05.2009 
                      Nr.76 
 
 
     PRESEDINTE DE SEDINTA,                                 Contrasemneaza, 
           Lazar Toma Dan                                                         Secretar, 
                                                                                           Burescu Aurelia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


