
 
 ROMÂNIA 
JUDEŢUL TIMIŞ 
 PRIMĂRIA COMUNEI MOŞNIŢA NOUĂ 

 
D  I  S  P  O  Z  I  Ţ  I  E 

 

Privind convocarea în şedinţă extraordinară  a membrilor Consiliului Local Moşniţa Nouă 

 

Primarul comunei Moşniţa Nouă 
� Având în vedere prevederile art.39 alin .2. 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 extraordinară membrii consiliului local, pentru 

data de 14.09.2011, orele 17.00. Şedinţa va avea loc în sala de şedinţe a Consiliului 

Local şi va avea următoarea, 

ORDINE      DE      ZI 
 

1. Proiect de hotărăre privind atribuirea în folosinţă gratuită, a unui teren în 

suprafaţă de 500 mp, în vederea construirii unei locuinţe proprietate personală, în 

conformitate cu prevederile Legii 15/2003, în localitatea Urseni. 

2. Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă gratuită asupra 

terenului atribuit în baza Legii 15/2003, beneficiarilor care nu au respectat obligaţia de 

a începe construirea locuinţei în termen de 1 an de la data atribuirii. 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării lucrărilor de proiectare 

pentru realizare Plan Urbanistic Zonal Activităţi Economice şi ulterior a lucrărilor de 

scoatere din circuitul agricol cât şi a dezlipirii parcelelor în conformitate cu planul 

urbanistic zonal aprobat. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea demarării lucrărilor de proiectare şi de 

execuţie a unor capele pentru cimitirele din comuna Moşniţa Nouă. 

5. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. cu nr.61/28042010 prin care 

s-a aprobat atribuirea de denumiri străzi în localităţile Moşniţa Nouă,Moşniţa Veche şi 

Albina. 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea lucrărilor pentru reparea acoperişului 

pe partea din faţă,reabilitarea termică, refacerea tencuielilor exterioare pentru faţada 

principală,construirea unei rampe pentru persoane cu dizabilităţi şi refacerea 

trotuarului la clădirea Primăriei Moşniţa Nouă ( fostul cămin cultural ). 

7. Proiect de hotărăre privind aprobarea introducerii încălzirii centrale pe gaz la 

fosta sală de sport, clădirea şi grupul sanitar din curtea Şcolii cu Clasele I-VIII din 

Moşniţa Nouă precum şi reabilitarea fostului şopron pentru destinaţia de centrală 

termică. 

 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea transferării  în custodia S.C. 

MOŞNIŢEANA S.R.L. a obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe aferente 

Serviciului Comunitar de Utilităţi Publice al comunei Moşniţa Nouă. 

 9. Proiect de hotărâre privind aplicarea Comunei Moşniţa Nouă la Programul 

naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi. 



 
 

Art.2. Prezenta se comunica: 

� Prefecturii Judetului Timis 

� Un exemplar se afiseaza 

- Mosnita Noua la 12.09.2011 

- Nr.95 

                      

 

   

                         PRIMAR,                                                     AVIZEAZĂ, 
                  IOAN SORINCĂU                                                Secretar,                                           
                                                                                              Szabo Monika 


