
 ROMÂNIA 
JUDETUL TIMIS 
 PRIMĂRIA COMUNEI MOŞNIŢA NOUĂ 

 
D  I  S  P  O  Z  I  Ţ I  E 

 
Privind convocarea în sedinta extraordinară  a membrilor Consiliului Local Moşniţa Nouă; 

 
Primarul comunei Moşniţa Nouă, avand în vedere prevederile art.39 alin .2. şi ale 

art.68 alin 1 din Legea nr.215/2001 a Administratiei Publice Locale, republicata; 
                              

D  I  S  P  U  N  E 
 

Art.1.  Se convoaca în sedinta extraordinara membrii consiliului local, pentru 
data de 09.12.2010, orele 16.30.Sedinta va avea loc în sala de sedinte a Consiliului 
Local şi va avea urmatoarea, 

ORDINE      DE      ZI 
 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei 
Moşniţa Nouă, pe anul 2010. 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru funcţionarea 
unitătilor ce desfasoara activităti comerciale şi servicii de piaţă în comuna Moşniţa Nouă. 

3. Proiect de hotărâre privind stabilirrea impozitelor asupra mijloacelor de 
transport pentru anul fiscal 2011. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru unele servicii de 
interes local pentru anul fiscal 2011. 

5. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor sociale,acordate 
de la bugetul local al comunei Moşniţa Nouă,elevilor înscrişi la Şcolile cu clasele I-
VIII din comuna Moşniţa Nouă. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de cadouri cu ocazia 
„Sărbătorii Crăciunului, preşcolarilor şi şcolarilor de la Şcoala cu clasele I-VIII din 
comuna Moşniţa Nouă. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea intabularii străzii din cătunul 
Rudicica în domeniul public al comunei Moşniţa Nouă. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea recompensarii cuplurilor care au implinit 
50 de ani de la incheierea casatoriei şi a persoanelor care au implinit varsta de 80 de ani. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în folosinta gratuita,a unui 
teren în suprafata de 500 mp,in vederea construirii unei locuinte proprietate 
personala,in conformitate cu prevederile legii 15/2003, in localitatea Albina,C.F. 
nr.20986, parcela cu nr. cadastral Ps266/2/2/2.d-nei Schipor Rodica Chivuta. 

Art.2. Prezenta se comunică: 
 Prefecturii Judeţului Timiş 
 Un exemplar se afişează 

Moşniţa Nouă la 06.12.2010 
- Nr. 

               PRIMAR,                                                     AVIZEAZA, 
           IOAN SORINCĂU                        Secretar, Burescu Aurelia 


