
 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
 PRIMĂRIA COMUNEI MOŞNIŢA NOUĂ 
 
                                                        D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 
 

Privind convocarea in 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 şedinţă ordinară membrii consiliului local, pentru data de 31.08.2011, 
ora 17.00 .Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului Local şi va avea următoarea, 

 
                                                          

ORDINE      DE      ZI 
 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al comunei Moşniţa 
Nouă, pe anul 2011. 

2.Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar de până la 10.000 lei ,d-nului 
Pogan Radu Marcel, în vederea cumpărării de materiale de construcţie. 

3.Proiect de hotărâre privind instituirea taxei locale speciale pentru închirierea terenurilor 
de fotbal de pe raza comunei Moşniţa Nouă. 

4.Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 1.837 lei d-nei 
Neag Maria, în vederea decontării cheltuielilor de înmormântare ale defunctei Neag Ioana. 

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea construirii unei scene cu copertină în curtea Şcolii 
cu clasele I-VIII din localitatea Urseni. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică deschisă a parcelelor 
de teren cuprinse în C.F. 21155 situate în localitatea Albina şi a caietului de sarcini. 

7.Proiect de hotărâre privind completarea anexei la H.C.L. cu nr.61/2008 privind aprobarea 
Planului de Măsuri pentru asigurarea participării instituţiilor publice şi a cetăţenilor la realizarea 
acţiunilor de înfăptuire şi păstrarea a ordinii şi curăţeniei. 

8.Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. cu nr.66/2010 prin care s-a aprobat 
concesionarea prin licitaţie publică deschisă a parcelelor de teren , conform P.U. Z parcela Ps171/1 
Moşniţa Nouă. 

9. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor locale pentru cosirea vegetaţiei. 
10.Proiect de hotărâre privind acordarea post-mortem a titlului de ,, Cetăţean de onoare” al 

comunei Moşniţa Nouă  celei ce care a fost Burescu Aurelia, secretar al comunei Moşniţa Nouă. 
11.Diverse. 
 
Art.2. Prezenta se comunică: 
 Prefecturii Judeţului Timiş 
 Un exemplar se afişează la avizierul Primăriei şi pe site-ul comunei Moşniţa Nouă 

Moşniţa Nouă la 26.08.2011 
Nr.90 

 
                         PRIMAR,                                                     AVIZEAZA, 
                  IOAN SORINCĂU                                                Secretar,                                       
                                                                                               Szabo Monika 


