
 
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOŞNIŢA NOUĂ 
 
 

  H  O  T  Ă  R  Â  R  E 
 
 

 Privind aprobarea instrumentării proiectului „Amenajare drumuri agricole în comuna 
Moşniţa Nouă , judeţul Timiş” pentru care se solicită finanţarea prin Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltare Rurală , Măsura 125 , Submăsura 125 a2 „Infrastructură agricolă de acces” 
 
Consiliul Local al comunei Moşniţa Nouă 
 Având în vedere: 

 
o referatul cu nr.3427/2011  întocmit de administratorul public Mihai Pintea  
o prevederile H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conţinutul cadru al studiilor de 

fezabilitate 
o conţinutul Ghidului solicitantului pentru accesarea Măsurii 125- „Îmbunătăţirea şi 

dezvoltarea 
o infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii” 

 
 În temeiul prevederilor art.36 alin.2 lit.c , alin. 4 lit. a şi ale art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 

a Administraţiei Publice Locale, republicată 
 

H  O  T  Ă  R  Ă  Ş T  E 
 
 

 Art.1. Se aprobă necesitatea şi oportunitatea investiţiei „Amenajare drumuri agricole în 
comuna Moşniţa Nouă , judeţul Timiş”  
 Art.2. Lucrările necesare vor fi prevăzute în bugetul local pentru perioada de realizare a 
investiţiei. 
 Art.3. Consiliul Local Moşniţa Nouă va suporta cheltuielile de întreţinere şi/sau reparare a 
investiţiei pe toată durata de funcţionare a acesteia. 
 Art.4. Toate cheltuielile neeligibile aferente proiectului se vor efectua numai din surse 
proprii sau atrase , fiind exclusă orice contribuţie publică directă de la Bugetul de stat pentru 
investiţia care urmează a se realiza în cadrul Măsurii 125. 
 Art.5.  Investiţia realizată prin proiect va deservi o suprafaţă de 629,93 ha conform anexei 
nr.1 şi 21 de obiective ale agenţilor economici conform anexei nr.2 , care fac parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  
 Art.6. Consiliul Local Moşniţa Nouă va asigura accesul public la investiţia realizată prin 
proiect , fără taxe.  
 Art.7. Prezenta se comunica: 

 Institutiei Prefectului Judetului Timis: 
 Primarului comunei Mosnita Noua 
 Presedintilor comisiilor de specialite 
 Un exemplar se afiseaza 
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