
 
 
 ROMÂNIA 
JUDETUL TIMIŞ 
 PRIMĂRIA COMUNEI MOŞNIŢA NOUĂ 
 

D  I  S  P  O  Z  I  T  I  E 
 
Privind convocarea în sedinta ordinara a membrilor Consiliului Local Moşniţa Nouă 
 

Primarul comunei Moşniţa Nouă; 
Având în vedere prevederile art.39 alin .1. şi ale art.68 alin 1 din Legea 

nr.215/2001 a Administraţiei Publice Locale, republicată; 
                              

D  I  S  P  U  N  E 
 

Art.1.  Se convoacă în sedinta ordinară membrii consiliului local, pentru data de 
24.11.2010, orele 16.30. Şedinţa va avea loc în sala de sedinţe a consiliului local şi va 
avea urmatoarea, 

 
ORDINE      DE      ZI 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea reabilitării şi extinderii vestiarelor de 
la stadionul de fotbal din localitatea Urseni. 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării fără licitaţie publică a 
terenului cuprins în C.F. nr.1759 Moşniţa Nouă, nr. cadastral A135-137/1/36 în 
suprafaţă de 601 mp, d-nei Dobre Lizica Elena, în vederea construirii de locuinţă. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea alocarii sumei de 30 lei/voluntar al 
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Moşniţa Nouă, pentru fiecare 
intervenţie la care participă, în vederea satisfacerii nevoilor de hrană, apă şi curatenie 
a ţinutei folosite pe parcursul intervenţiilor. 

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea noii limite dintre Unităţile 
Administrativ-Teritoriale Giroc şi Moşniţa Nouă. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.2 din H.C.L cu 
nr.148/2010 privind aprobarea achiziţionării unui utilaj pentru împrăştiat material 
antiderapant şi a unui plug de curata zăpada. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Consiliului Local al comunei 
Moşniţa Nouă la ,,Grupul de Acţiune Locala Zonala colinara Giarmata-Recaş-
Zăbrani” în vederea atragerii de fonduri europene începând cu anul 2014. 



7. Proiect de hotărâre privind aprobarea  realizării drumurilor de acces, prin 
pietruire pentru organizare de şantier, în vederea viabilizării terenurilor cu nr. 
cadastral Ps171/1,cuprinse în documentaţia de urbanism nr.14/2007 întocmită de 
S.C. MA STUDIO S.R.L. aprobata prin H.C.L. cu nr.131/28.07.2009.   

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării unei documentaţii tehnice şi 
extinderea reţelei de apa cu 1300 m pentru viabilizarea terenului cu nr. cadastral 
Ps171/1,]cuprins în documentaţia de urbanism nr.14/2007 întocmită de S.C. MA 
STUDIO S.R.L. aprobata prin H.C.L. cu nr.131/28.07.2009. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea  întocmirii documentaţiilor necesare 
pentru reambularea şi intabularea drumurilor comunale Dc96 şi Dc98 în domeniul 
public al comunei Moşniţa Nouă, cât şi intabularea în domeniul public a drumului de 
exploatare De78/2.  

10.Proiect de hotărâre privind aprobare P.U.Z. beneficiari MUNTEANU 
CONSTANTIN ALIN, MOTROC CRISTINA MARIA, COMĂNESCU BOGDAN 
STELIAN, NEAGU MIHAI, BALINT GIB MIHAI, DĂRĂMUŞ ALEXANDRU 
VASILE, SAVU ALEXANDRA, TĂTUCU CRISTINA. 
11.Diverse.  
Art.2.  Prezenta se comunică: 

 Instituţiei Prefectului Judeţului TIMIŞ 
 Un exemplar se afişează 

Moşniţa Nouă, la 19.11.2010 
- Nr.213 
 

                        PRIMAR,                                                     AVIZEAZA, 
                  IOAN SORINCĂU                                                Secretar,                                       
                                                                                             Burescu Aurelia 


