
 
 ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
 PRIMĂRIA COMUNEI MOŞNIŢA NOUĂ 

 
 

D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 
 

Privind convocarea în şedinţă ordinară  a membrilor Consiliului Local Moşniţa Nouă 
 

Primarul comunei Moşniţa Nouă; 
Având în vedere prevederile art.39 alin .1. si 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 sedinţă ordinară membrii consiliului local, pentru data de 
21.12.2011, ora 16.30. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local şi va avea 
următoarea, 
                                                     

ORDINE      DE      ZI 
 
 

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi a statului de funcţii al aparatului 
propriu al primarului comunei Moşniţa Nouă, conform Anexei nr.1 şi nr.2, care fac parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

2.Proiect de hotarare privind aprobarea decontarii pe luna noiembrie 2011 a cheltuielilor de 
transport  la si de la locul de munca a personalului didactic care nu isi are domiciliul in localitatea in 
care isi desfasoara activitatea. 

3.Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii cu 1 an a contractului de comodat 
încheiat în vederea atribuirii în folosinţă gratuită a clădirii administrative în suprafaţă de 94 mp 
şi a terenului în suprafaţă de 1.000 mp din suprafaţa totală de 13322 mp cuprinse in C.F.  nr. 
1989 nr cadastral 429-430/2 Mosnita Veche , Asociaţiei Casa Rafa, în vederea amenajarii unui 
centru de zi pentru copii care frecventeaza şcolile publice din comuna Moşniţa Nouă. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin finaciar minorului Mircea 
Eduard Andrei,în vederea efectuării unei intervenţii chirurgicale pentru vindecarea de tetrapareză 
spastică.. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării H.C.L. cu nr.144/2009 privind instutirea 
unor taxe locale speciale. 

6. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 28.586 lei din bugetul local al 
comunei,în vederea achiziţionării de veselă pentru Căminele Culturale din localităţile Albina, 
Moşniţa Veche şi Urseni. 
            7. Diverse. 

Art.2. Prezenta se comunică: 
 Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş 
 Un exemplar se afişează 
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                         PRIMAR,                                                     AVIZEAZĂ, 
                  IOAN SORINCĂU                                 Secretar,  Szabo Monika 


