
ROMÂNIA 
JUDETUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MO ŞNIŢA NOUĂ 
 
 

H O T Ă R Â R E 
 

Privind constatarea dobândirii dreptului de proprietate asupra terenului aferent 
construcţiei, în suprafaţă de 445 mp, conform documentaţiei cu nr. 55/2012, întocmită de 

către Ing. Mermeze Marius Jurgen, odată cu achiziţionarea imobilului construcţie în 
temeiul Legii 112/1995, de către  proprietarul construcţiilor, Idoraşi Nicolae şi soţia Idoraşi 

Mariana 
  

Consiliul Local al comunei Moşniţa Nouă ; 
� Luând în considerare avizul comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local 

Moşniţa Nouă ; 
� Având în vedere H.C.L. cu nr.12/ 2012  şi cererea cu nr.8084/2011 formulată de către 

d-nul Idoraşi Nicolae care solicită atribuirea în proprietate a terenului aferent casei 
cuprinse în C.F. nr.405584 Moşniţa Nouă, 

� Ţinând cont de documentaţia cu nr. 55/2012, întocmită de către Ing. Mermeze Marius 
Jurgen, 

� În conformitate cu prevederile art.37 din Normele Metodologice de aplicare a Legii 
112/1995, aprobate prin H.G. cu nr.20/1996, ale art.26 din lege precum şi ale art.7.3. 
din H.G. nr. 250/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a 
Legii 10/2001, 

� În temeiul prevederilor art. 36 alin.2,lit.c şi ale art.45 alin 3  din Legea Administraţiei 
Publice Locale 215/2001, 

  
HOTĂRĂŞTE 

 
 

Art.1.  Se constată  dobândirea dreptului de proprietate asupra terenului aferent 
construcţiei, în suprafaţă de 445 mp, conform documentaţiei cu nr. 55/2012, întocmită de 
către Ing. Mermeze Marius Jurgen, odată cu achiziţionarea imobilului construcţie în 
temeiul Legii 112/1995, de către  proprietarul construcţiilor, Idoraşi Nicolae şi soţia Idoraşi 
Mariana. 

Art.2. Terenul excedentar terenului aflat sub construcţie în suprafaţă de 655 mp, 
va fi închiriat proprietarilor construcţiei, la preţul de 0,026 lei/mp/lună, indexabil prin 
hotărârea consiliului local în raport de rata inflaţiei. 

 
 Art.4.    Prezenta se comunică:  

� Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş  
� Primarului comunei Moşniţa Nouă 
� Preşedinţilor comisiilor de specialitate ale consiliului local 
� Câte un exemplar se afişează la avizier şi pe site-ul Primăriei Moşniţa Nouă 
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        PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     Contrasemneaz ă, 
             SZOLLOSI IOSIF                                                         Secretar, 
                                                                                                  Szabo Monika  


