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     H  O  T  A  R  A  R  E  

 
 

Privind alocarea sumei de 57.120 lei in vederea intocmirii in regim de urgenta a studiilor 
geotehnice, studiilor topogtafice, analizelor de laborator si documentatiilor necesare 
pentru obtinerea  avizelor pentru investitia ,,Construire sistem de canalizare in localitatea 
Urseni si alocarea sumei de 66.640 lei in vederea intocmirii in regim de urgenta a 
studiului de fezabilitate, a documentatiilor pentru obtinerea avizelor si consultanta pana la 
finalizarea investitiei „Construire sistem de canalizare in localitatea Urseni” 

 
Consiliul Local al com.Mosnita Noua; 
 

• Avand in vedere referatul cu nr.4419/2010 intocmit de adminitrator public,Pintea 
Mihai, 

• In conformitate cu prevederile H.G.330/2010 pentru aprobarea ,, Programului 
privind reabilitarea,odernizarea si/sau refacerea drumurilor de interes judetean si 
de interes local,alimentarea cu apa, canalizarea si epurarea apelor uzate la sate, 

• In temeiul prevederilor art.36 alin.4 lit.a,alin.6 lit.a)pct.14 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.  Se aproba alocarea sumei de 57.120 lei din bugetul local al comunei, in 

vederea intocmirii in regim de urgenta a studiilor geotehnice, studiilor topografice, 
analizelor de laborator si documentatiilor necesare pentru obtinerea  avizelor pentru 
investitia ,, Construire sistem de canalizare in localitatea Urseni si alocarea sumei de 
66.640 lei in vederea intocmirii in regim de urgenta a studiului de fezabilitate, a 
documentatiilor pentru obtinerea avizelor si consultanta pana la finalizarea investitiei 
Construire sistem de canalizare in localitatea Urseni 
 Art.2.  Se aproba acordarea unui avans de 15.000 lei din sumele mentionate mai 
sus, restul platii efectuandu-se doar daca se obtine finantarea, din contul  
nr.RO 02TREZ62124700271XXXXX. 

Art.3.- Prezenta se comunica: 
 Institutiei Prefectului Jud.Timis 
 Primarului comunei Mosnita Noua 
 Presedintilor comisiilor de specialitate ale Consiliului local 
 Un exemplar se afiseaza 
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                PRESEDINTE DE SEDINTA,                                 Contrasemneaza, 
                        IFTIMIE ELENA                                                    Secretar, 
                                                                                                      Burescu Aurelia             


