
ROMÂNIA 
JUDETUL TIMIŞ 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOŞNIŢA NOUĂ 
 
 

   H O T Ă R Â R E 
 

privind stabilirea termenului de executare a lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară la 
Planurile  Urbanistice Zonale aprobate prin Hotărârea Consiliului Local Moşniţa Nouă, 

anterior lunii octombrie 2010 
 
           Consiliul Local Moşniţa Nouă, 
� Având în vedere referatul cu nr. 12350/ 2012  întocmit de către d-nul arhitect Buzulică 

Liviu,  
� În conformitate cu prevederile art.28 din H.G. nr.525/1996, republicată, privind 

regulamentul general de urbanism , art.25 alin 1 şi a anexei nr.1 din Legea nr.350/2001 
privind amenajarea teritoriului şi urbanismul; 

� În temeiul prevederilor art.36 alin 2  lit.c şi ale art.45 alin.1  din Legea nr. 215 /2001 a 
Administraţiei publice locale, republicată, 

 
 

H   O    T    Ă    R    Ă     Ş    T    E 
 

       

Art. 1 - Titularii Planurilor Urbanistice Zonale aprobate prin hotărâre de Consiliu Local 
anterior lunii octombrie 2010,  sunt obligaţi să solicite autorizaţia de construire pentru 
executarea  căilor de circulaţie, reţelei electrice,inclusiv iluminat public, în termen de 1 an de 
la adoptarea prezentei hotărâri şi să finalizeze aceste lucrări în termen de 3 ani de la 
adoptarea prezentei hotărâri, perioadă în care se va solicita autorizaţia de construire pentru 
reţeaua de apă şi canal. Căile de circulaţie se vor asfalta la intabularea  a cel puţin 80% din 
construcţii , până la acel moment fiind acceptată ca soluţie provizorie pietruirea drumurilor. 

Art. 2 – La toate Planurile Urbanistice Zonale  aprobate prin hotărâre de Consiliu 
Local, se va nota în Cărţile Funciare aferente parcelelor cu destinaţie „drum” obligaţia de mai 
sus, în sarcina titularului de Plan Urbanistic Zonal. 

Art. 3 – Titularilor de Planuri Urbanistice Zonale, care, individual sau în asociere, nu 
îndeplinesc condiţiile din prezenta  hotărâre de consiliu, nu vor mai putea iniţia alte  

P.U.Z.-uri.   
           Art.4.           Prezenta se comunică:  

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

Nouă 
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            PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               Contrasemnează, 
                   IFTIMIE ELENA                                                    Secretar, 
                                                                                                  Szabo Monika 
 


