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

Privind aprobarea predării în folosinţă gratuită către Ministerul Dezvoltării 
Regionale şi Turismului a terenurilor aparţinând domeniului public al comunei 
Moşniţa Nouă, pe care se amplasează obiectivul de investiţie „Extindere reţea 

canalizare menajeră în comuna Moşniţa Nouă ,localitatea Moşniţa Nouă şi 
localitatea Moşniţa Veche”, pe perioada realizării proiectului 

 
Consiliul Local al com.Moşniţa Nouă 

� Având în vedere referatul cu nr.6312/22.09.2011,întocmit de administrator public 
Pintea Mihai, 

� În conformitate cu prevederile art.2 alin 2 din Normele Metodologice pentru 
derularea proiectelor prioritare din cadrul Programului naţional de dezvoltare a 
infrastructurii aprobate prin O.U.G. cu nr.105/2010, 

� În temeiul prevederilor  art.36 alin.2 lit. c,alin.5 lit.a şi ale art.45 alin. 3 din Legea 
nr.215/2001 a Administraţiei Publice Locale,republicată, 

 
H   O   T   Ă   R   Ă    Ş   T   E 

 
Art.1.  Se aprobă  predarea în folosinţă gratuită către Ministerul Dezvoltării 

Regionale şi Turismului a terenurilor aparţinând domeniului public al comunei Moşniţa 
Nouă,pe care se amplasează obiectivul de investiţie „Extindere reţea canalizare 
menajeră în comuna Moşniţa Nouă, localitatea Moşniţa Nouă şi localitatea 
MoşniţaVeche ”, pe perioada realizării proiectului. 

Art.2. Terenurile vor fi predate în folosinţă gratuită, prin protocol, conform 
Anexei nr.1 la normele metodologice pentru derularea proiectelor prioritare din cadrul 
Programului naţional de dezvoltare a infrastructurii, aprobate prin O.U.G. nr.105/2010. 

Art.3.  Terenurile care vor fi predate sunt libere de orice sarcini şi nu se află în litigiu. 
Art.4.  Se mandatează primarul comunei Mosnita Noua, domnul Ioan Sorincău, 

domiciliat în judeţul Timis, Comuna Mosnita Noua, nr. 9, CNP 1520916354803, 
posesor al CI seria TM nr.331076, eliberat de Mun.Timişoara, la data de 10.06.2003, să 
semneze protocolul de predare al terenurilor şi declaraţia pe propria răspundere din care 
să rezulte că imobilele sunt libere de orice sarcini şi nu se află în litigiu. 
           Art.5.- Prezenta se comunică: 

� Instituţiei Prefectului Jud.Timiş 
� Primarului comunei Moşniţa Nouă 
� Ministerului Dezvoltării Regionale şi Turismului 
� Preşedinţilor comisiilor de specialitate ale consiliului local 
� Un exemplar se afişează 

                       Moşniţa Nouă la 22.09.2011 
                          
     ÎNTOCMIT, 
                             PRIMAR, IOAN SORINCĂU 


