
 
 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 25.07.2012, orele 
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 desemnarea  reprezentantului în Adunarea Generală a Asociaţiei de 

Dezvoltare Intercomunitară Deşeuri Timiş ( ADID TIMIŞ ). 

2. Proiect de hotărâre privind  modificarea denumirii unităţilor de învăţământ preuniversitar de pe 

raza comunei Moşniţa Nouă, cuprinse în tabelul de mai jos, începând cu anul şcolar 2012-2013. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării H.C.L. cu nr.56/2012 privind recompensarea 

cuplurilor care au implinit 50 de ani de la încheierea căsătoriei şi a  persoanelor care au împlinit 

vârsta de 80 de ani. 
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării terenului cuprins în C.F. nr. 415058 Moşniţa 

Nouă, nr.cadastral 415058, în suprafaţă de 128 mp, d-nului Teuţan Ioan Vasile şi concesionarea 

cuprins în C.F. nr. 415057 Moşniţa Nouă, nr.cadastral 415057, în suprafaţă de 632 mp, d-nului 

Deneş Francisc, în vederea extinderii construcţiilor pe terenurile alăturate proprietăţilor acestora. 
5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea încetării prin acordul ambelor părţi al contractului de 

concesionare încheiat cu d-na Dobre Elena Lizica, având ca obiect terenul cuprins în C.F. 

nr.412753 Moşniţa Nouă, nr.cadastral A135-137/1/32 în suprafaţă de 601 mp. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea completării H.C.L cu nr.31 /2012 privind atribuirea de 

denumiri de străzi în Planurile Urbanistice Zonale aprobate prin hotărârile Consiliului Local 

Moşniţa Nouă şi modificarea H.C.L cu nr. 67/2011 privind atribuirea de denumiri de străzi . 
7. Proiect de hotărâre privind diminuării parcelei cu nr.cadastral Pş 171/3 ( teren identificat ca 

rezervă a Comunei Moşniţa Nouă care a rezultat ca surplus de suprafaţă în urma măsurătorilor 

efectuate în vederea obţinerii avizului PUZ pentru parcela Pş 171/1) şi a translatării PUZ-ului 

realizat pe parcela Pş 171/1, aprobat prin H.C.L. cu nr. 131/2009 . 
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare al terenului concesionat de către Coş 

Adriana Loredana, cuprins în C.F. nr.406547 Moşniţa Nouă , cu suprafaţa de 601 mp şi al 

terenului atribuit în folosinţă gratuită d-nei Bordea Nicoleta Simona ( fostă Roşca), cuprins în 

C.F. nr 403906, cu suprafaţa de 502 mp, în vederea vânzării prin negociere directă. 
9. Diverse. 

Art.2. Prezenta se comunică: 

� Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş 

� Un exemplar se afişează 

Moşniţa Nouă la 20.07.2012 

Nr.16 

                           PRIMAR,                                                     AVIZEAZĂ, 
                  IOAN SORINCĂU                                 Secretar, Szabo Monika 


