
ROMANIA 
JUDETUL TIMIS 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOSNITA NOUA 

 
P R O I E C T    D E   H O T Ă R Â R E 

 
Privind acordarea de facilitati pe mijloacele de transport in comun ale  S.C. Super-
Imposer S.R.L., care efectueaza transportul pe ruta comuna Mosnita Noua-Timisoara 
  

          Consiliul Local al com.Mosnita Noua, 
• Avand in vedere referatul cu nr.8200/2010 intocmit de catre primarul 

comunei,Ioan Sorincau, 
• In conformitate cu prevederile Legii n.19/2000 privind sistemul public de 

pensii si alte drepturi de asigurari sociale, cu modificarile si completarile 
ulterioare si ale Legii 273/2006 privind finantele publice locale, modificata 
si completata de O.U.G. nr.64/2007 si O.U.G. 46/2007, 

• In temeiul prevederilor art.36 alin 2 lit.b,alin.6 lit.a  si ale art.45 alin.12 
lit.a,Legea nr.215/2001 a Administratiei Publice Locale,republicata. 

 
H   O   T   Ă    R   Ă    Ş   T   E 

 
 Art.1. Se aproba subventionarea cu 100% a pretului biletelor pentru efectuarea 

trasnportului persoanelor cu handicap si a persoanelor varstanice, care au domiciliul pe 
raza comunei, pe mijloacele de trasnport in comun al S.C. Super-Imposer S.R.L., care 
efectueaza transportul pe ruta comuna Mosnita Noua-Timisoara. 

Art.2. Vor beneficia de aceasta subventie persoanele care indeplinesc una din 
urmatoarele conditii: 
-  au implinit varsta legala de pensionare ( 65 de ani la barbati si 60 de ani la femei ) 
-  detin un certificat de incadrare  in grad de handicap  

Art.3.   Diferenta dintre contravaloarea prestatiei si sumele incasate de la calatori 
vor fi achitate din  bugetul local al comunei Mosnita Noua. 

Art.4. La data adoptarii prezentei hotarari isi inceteaza aplicabilitatea H.C.L. cu 
nr.181/2009. 
           Art.5.  Prezenta se  comunica: 

 Instituţiei Prefectului Jud. TIMIŞ 
 Primarului comunei Moşniţa Nouă 
 Biroului de contabilitate din cadrul Primăriei Moşniţa Nouă 
 Preşedinţilor comisiilor de specialitate ale consiliului local 
 Un exemplar se afişează la avizier şi pe site-ul Primăriei Moşniţa 

Nouă 
                                Moşniţa Nouă la 16.12.2010 
                        INTOCMIT, 
                           PRIMAR,  
                     IOAN SORINCĂU    


