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    H  O  T  A  R  A  R  E 
   

Privind aprobarea completarii art.1 lit.m) si  al art.2 lit.h) din anexa nr.1 la H.C.L. cu 
nr.61/31.10.2008 privind aprobarea Planului de Masuri pentru asigurarea participarii 

institutiilor publice,agentilor economici si a cetatenilor comunei Mosnita Noua la 
realizarea actiunilor de infaptuire si pastrare a ordinii si curateniei pe teritoriul 

comunei si la efectuarea la timp a activitatilor edilitar gospodaresti 
 

Consiliul Local al com.Mosnita Noua, 
• Avand in vedere prevederile H.C.L. cu nr.61/31.10.2008 privind aprobarea 

completarii art.1 lit.m) si  al art.2 lit.h) din anexa nr.1 la H.C.L. cu 
nr.61/31.10.2008 privind aprobarea Planului de Masuri pentru asigurarea 
participarii institutiilor publice,agentilor economici si a cetatenilor comunei 
Mosnita Noua la realizarea actiunilor de infaptuire si pastrare a ordinii si 
curateniei pe teritoriul comunei si la efectuarea la timp a activitatilor edilitar 
gospodaresti, 

• In conformitate cu prevederile art.36 alin (4) lit.c si ale  art.45 alin.(1)  din Legea 
nr.215/2001 a Administratiei Publice Locale,republicata. 

 
H   O   T   A    R   A    S   T   E 

 
Art.1.  Art.1 lit.m) din anexa la H.C.L. cu nr.61/31.10.2008 va avea urmatorul 

cuprins: 
„sa asigure salubrizarea si imprejmuirea terenurilor pe care le detin sub orice forma 
legala,atat cele din intravilanul comunei cat si cele situate de-a lungul cailor de 
comunicatie rutiera sau feroviara precum si amplasarea pe teren la loc vizibil pe 
frontul stradal, unui panou care sa cuprinda sintagma,, Proprietate privata””. 
 Art.2. lit.h) va avea urmatorul cuprins: „sa asigure salubrizarea si imprejmuirea 
terenurilor pe care le detin sub orice forma legala,atat cele din intravilanul comunei cat 
si cele situate de-a lungul cailor de comunicatie rutiera sau feroviara precum si 
amplasarea pe teren la loc vizibil pe frontul stradal, unui panou care sa cuprinda 
sintagma „Proprietate privata””. 
           Art.2. Restul prevederilor hotararii raman neschimbate. 
          Art.3.- Prezenta se comunica: 
 Institutiei Prefectului Jud.Timis 
 Primarului comunei Mosnita Noua 
 Presedintilor comisiilor de specialitate ale Consiliului local 
 Cate un  exemplar se afiseaza la avizier si pe site-ul Primariei Mosnita Noua 
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