
      

 

         ART.2.- Terenul studiat are suprafaţă totala de 20.000 mp, parcelele sunt 
proprietatea lui Megan Ovidiu Octavian,Megan Anca Elena, Schimdt Alexandru, Bizoi 
Andrei Octavian,Bizoi Cristian Gabriel, fiind cuprins în  C.F. nr.410218 Moşniţa Nouă 
nr.cadastral 410218. 
         ART.3. Reglementarile privind autorizarea construcţiilor şi a amenajarilor vor fi 
aplicate în concordanta cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal şi a 
regulamentului local de urbanism aferent acestuia. 

    Terenurile  care sunt afectate de drumurile propuse prin prezentul plan 
urbanistic zonal vor deveni domeniu public. 
       ART.4. Cheltuielile privind realizarea lucrarilor rutiere şi a dotarilor tehnico – 
edilitare vor fi suportate de către beneficiarul P.U.Z , iar autorizarea construcţiilor se va 
face după definitivarea lucrarilor de infrastructura tehnico- edilitara cu respectarea 
conditiilor de la art.1. 
       ART.5. Se aproba introducerea în intravilanul extins al localitatii Moşniţa Nouă a 
suprafetei de 20.000 mp teren . 
       ART.6. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza d-nul arh. 
Buzulica Liviu . 
       ART.7.  Prezenta se comunica:  

 Instituţiei Prefectului Judeţului TIMIŞ  
 Oficiului de Cadastru şi Publicitate Imobiliara TIMIŞ 
 Primarului comunei Moşniţa Nouă 
 Preşedinţilor comisiilor de specialitate ale consiliului local 
 Cate un exemplar se afişează pe site şi la  avizierul Primăriei 

Moşniţa Nouă 
                                Moşniţa Nouă la 27.04.2011 
                                Nr.42 
 
 
 
 
 
       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                         Contrasemnează, 
      KUTASI SIMONA LOREDANA                            Secretar, 
                                                                               Burescu Aurelia 
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