ROMANIA
JUDETUL TIMIS
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOSNITA NOUA

HOTARARE
Privind aprobarea trecerii in proprietatea publica a comunei Mosnita Noua, a sistemului
de canalizarea a apelor uzate menajere etapa I a localitatii Mosnita Noua pe distanta de
8 km si inregistrarea in contabilitate a valorii mijlocului fix
•
•

•
•

Consiliul Local al com.Mosnita Noua,
Avand in vedere referatul cu nr.390/ 20.01.2010,intocmit de d-nul administrator
public, Pintea Mihai,
Tinand cont de conditiile impuse de Fondul European Agricol pentru Dezvlotare
Rurala,in vederea eligibilitatii proiectului denumit ,, Proiect integrat de dezvoltare
locala in comuna Mosnita Noua, judetul Timis” prin care am solicitat finantare prin
Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala, pentru urmatoarele obiective: ,,
Extindere retea canalizare menajera in localitatile Mosnita Noua si Mosnita
Veche,,,Alimentare cu apa in localitatea Mosnita Veche”,Construire cladire pentru
servicii de tip afterschool”, ,,Dotare cu utilaje a Serviciului comunitar de utilitati
publice”, ,,Viata Culturala: iesire din anonimat catre arta si traditie prin ansamblul
Mosniteana’’, ,,Renovarea caminului cultural din localitatea Albina” pentru
accesarea masurii 322, privind obligativitatea trecerii in domeniul public al comunei
Mosnita Noua a tururor imobilelor cuprinse in proiect,
In conformitate cu prevederile art.7 lit.f si ale anexei nr.III pct.4 din Legea 213/1998
privind regimul juridic al proprietatii publice,
In temeiul prevederilor art.36 alin 2 lit.c si art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 a
Administratiei Publice Locale,republicata.
H O T A

R A
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Art.1. Se aproba trecerea in proprietatea publica a comunei Mosnita Noua, a
sistemului de canalizarea a apelor uzate menajere etapa I a localitatii Mosnita Noua pe
distanta de 8 km si inregistrarea in contabilitate a valorii mijlocului fix, finantata prin
O.G. nr.7/2006.
Art.2. Valoarea investitiei care se va inregistra si in contabilitate este in suma de
3.942.217,04 lei.
Art.3.- Prezenta se comunica:
 Institutiei Prefectului Jud.Timis.
 Primarului comunei Mosnita Noua
 Presedintilor comisiilor de specialitate ale Consiliului local
 Inginerului topograf al primariei
 Un exemplar se afiseaza
Mosnita Noua la 20.01.2010
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