
ROMÂNIA  
JUDEŢUL TIMIŞ  
CONSILIUL LOCAL MOŞNIŢA NOUĂ 
 

H O T Ă R Â R E 
 

            privind  completarea anexei la Hotărârea Consiliului Local nr. 61 din 31.10.2008 
privind aprobarea Planului de Măsuri pentru asigurarea participării instituţiilor publice, 

agenţilor economici şi a cetăţenilor la realizarea acţiunilor de înfaptuire şi păstrare a ordinii şi 
curăteniei pe teritoriul comunei şi la efectuarea la timp a activitaţilor edilitar-gospodăreşti 

 
Consiliul Local al comunei Moşniţa Nouă  

� Luând in considerare avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 
Moşniţa Nouă ; 

� Având în vedere referatul cu nr.5262/23.08.2011,întocmit de ing.Ciuruş Mariana 
şi adresa A.R.P.M Timişoara cu  nr. 6022 din 29.07.2011, prin care se solicita 
luarea unor măsuri de combatere şi limitare a răspândirii buruienii Ambrosia 
artemisiifolia; 

� În conformitate cu prevederile art. 36 ,alin.6, lit.a,pct.3,pct.9 şi ale art.45 alin 2  
din Legea Administratiei Publice Locale 215/2001 

 
HOTĂRĂŞTE 

 

 Art.1.  Se aprobă  completarea  art. 1 din anexa la H.C.L. 61/2008 cu litera  (n), 
(o) şi (p) care va avea următorul cuprins: 

n) să distrugă buruienile şi în mod special pe cele cu potenţial alergen (iarba 
pârloagelor – Ambrosia artemisiifolia, pelinul – Artemisia sp.) de pe spaţiile verzi, prin 
scoaterea rădăcinilor, smulgere, cosire; 

o) deţinătorii de terenuri cu  titlu sau fără titlu , au obligaţia de a întreţine 
perdelele forestiere şi aliniamentele de protecţie, spaţiile verzi, parcurile, gardurile vii 
pentru îmbunataţirea capacităţii de regenerare a atmosferei, protecţia fonică şi eoliană; 

p) autoritaţile administrţiei publice locale au obligaţia de a îmbunătăţi microclimatul 
localităţii, de a înfrumuseţa şi proteja peisajul, de a menţine curăţenia localităţilor. 

Art.2. Se aprobă completarea art.2 din anexa la H.C.L cu nr.61/2008 cu litera 
litera  (h), astfel : 

h) să asigure salubrizarea (prin distrugerea buruienilor şi în mod special a  celor 
cu potenţial alergen (iarba pârloagelor – Ambrosia artemisiifolia, pelinul – Artemisia 
sp.)   prin scoaterea rădăcinilor, smulgere, cosire),  şi împrejmuirea terenurilor pe care le 
deţin sub orice formă legală, atât cele din intravilanul comunei, cât şi cele situate de-a 
lungul căilor de comunicaţie rutieră  sau feroviară. 

Art.3.    Prezenta se comunică:  
� Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş  
� Primarului comunei Moşniţa Nouă 
� Preşedintilor comisiilor de specialitate ale consiliului local 
� Câte un exemplar se afişează la avizier şi pe site-ul Primăriei Moşniţa Nouă 

                          Moşniţa Nouă la 31.08.2011 
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       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    Contrasemnează, 
      KUTASI SIMONA LOREDANA                         Secretar, Szabo Monika 


