
ROMÂNIA 
JUDETUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOŞNIŢA NOUĂ 
 

  H O T Ă R Â R E 
 
 privind aprobarea achitarii alocatiei de hrana,in cuantum de 7 lei/persoana,din bugetul 
local al comunei,prescolarilor inscrisi la Gradinita cu Program Prelungit din localitatea 
Mosnita Nouă,care provin din familii cu venituri reduse 
                                                                                 

Consiliul Local al com. Moşniţa Nouă, 
• Avand in vedere referatul cu nr.8201/2010 intocmit de contabilul Primariei 

Mosnita Noua; 
• In temeiul prevederilor art.36 alin 4 lit.a , alin 6 pct.1 si ale art.45 alin.1 din 

Legea nr. 215 /2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată, 
 

H   O   T   Ă    R   Ă    Ş   T   E 
 
     ART.1. Se aproba achitarea alocatiei de hrana,in cuantum de 7 lei/persoana, din bugetul 
local al comunei,prescolarilor inscrisi la Gradinita cu Program Prelungit din localitatea 
Mosnita Nouă,care provin din familii cu venituri reduse. 
     ART.2.  Sumele vor fi  prevazute in bugetul local al comunei pe anul 2011,contul  
nr. RO37TREZ62124650220XXXXX,capitolul invatamant-bunuri si servicii. 
     ART.3. Beneficiaza de prevederile prezentei hotarari,prescolarii proveniti din familii 
care indeplinesc in mod cumulat urmatoarele conditii: 

- nu realizeaza un venit net mediu lunar,pe ultimele 12 luni,pe membru de 
familie mai mare de 50% din salariul minim net pe economie, 

- nu detin terenuri agricole cu o suprafata mai mare de 20.000 mp, 
     ART.4. Pentru determinarea venitului mediu net lunar pe membru de familie se vor 
depune acte doveditoare la inceputul fiecarui semestru, la secretariatul Scolii cu clasele 
 I-VIII din Mosnita Noua. 
     ART.5. Ducerea la indeplinire a prezentei hotărǎri se incredinţeaza compartimentului 
de contabilitate din cadrul Primariei Moşniţa Nouă. 
     ART.6.               Prezenta se comunica: 

 Instituţiei Prefectului Jud. TIMIŞ 
 Primarului comunei Moşniţa Nouă 
 Biroului de contabilitate din cadrul Primăriei Moşniţa Nouă 
 Preşedinţilor comisiilor de specialitate ale consiliului local 
 Un exemplar se afişează la avizier şi pe site-ul Primăriei Moşniţa 

Nouă 
                                Moşniţa Nouă la 22.12.2010 
                                Nr.172 
  
         PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               Contrasemnează,                
               ŞORA MIHAELA                                                    Secretar, 
                                                                                             Burescu Aurelia 


