
      
 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 Mo şni ţa 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 
27.03.2013, 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 pentru aprobarea Regulamentului pentru înregistrarea, evidenţa 
şi radierea vehiculelor, la nivelul comunei Moşniţa Nouă, care nu se supun 
înmatriculării. 

2) Proiect de hotărâre  modificarea art.1 din H.C.L. cu nr.15/27.02.2013 prin care s-a 
aprobat scutirea de la plata majorărilor de întârziere aferente debitelor restante 
datorate de către persoanele fizice şi juridice. 

3) Proiect de hotărâre privind interzicerea explorării –dezvoltării – exploatării gazelor de 
şist prin metoda neconvenţională, pe teritoriul comunei Moşniţa Nouă, jud. Timiş 

4) Proiect de hotărâre privind  asocierea Consiliului Local Moşniţa Nouă cu S.C. Borgo 
Italiano S.R.L. în vederea realizării unor investiţii care să asigure condiţiile tehnice 
necesare funcţionării unui sistem de clorinare şi pompare ce va determina exploatarea 
forajului din localitatea Albina cu apă potabilă. 

5) Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificării suprafeţei imobilului  ,, curţi 
construcţii intravilan pentru drum,,, înscris în C.F. nr.405836 Moşniţa 
Nouă,nr.cadastral 405836, în sensul măririi acesteia de la 26.596 p la 27.755 mp, în 
conformitate cu documentaţia anexată. 

6) Proiect de hotărâre privind aprobarea îndepărtării pământului vegetal de pe drumurile 
de acces ( pe lăţimea de 5m ), care au o lungime totală de 3191 ml, respectiv 15.955 
mp, în vederea pietruirii acestora. 

7) Proiect de hotărâre  privind  aprobarea proiectului tehnic ,, Modernizare DC 96 Urseni-
Timişoara ,, şi atribuirea lucrărilor de execuţie prin procedura de negociere.  

8) Proiect de hotărâre  privind aprobarea Privind  aprobarea completării art.49 din H.C.L. 
cu nr.59/25.05.2011 privind Regulamentul Local de implicare a publicului în 
elaborarea sau revizuirea documentaţiilor de urbanism şi amenajarea teritoriului. 

9) Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de concesiune privind 
colectarea şi transportul deşeurilor de pe raza comunei, încheiat cu S.C. Retim 
Ecologic Service S.A., până în momentul încheierii contractului între ADID Timiş şi 
operatorul de salubritate declarat câştigător în urma procedurii de licitaţie. 

10) Proiect de hotărâre privind privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal –„REALIZARE 
PARC FOTOVOLTAIC ŞI RACORDARE LA SEN”  EXTRAVILAN MOŞNIŢA NOUĂ, 
beneficiari S.C. IMPERIUM CONSULTING S.R.L. 



11) Proiect de hotărâre privind unificarea parcelelor cuprinse în C.F. nr.415458 şi 
nr.415420 identificat cu nr. cadastral DC98  şi  a parcelei cu nr. cadastral DC 96. 

12) Proiect de hotărâre privind reclasificarea  ca drumuri publice de tip drum comunal a 
drumurilor vicinale identificate cu nr. cadastrale DC 98 şi DC 96. 

13) Diverse.  
 
 
Art.2. Prezenta se comunică: 

a) Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş 
b) Un exemplar se afişează 
- Moşniţa Nouă la 22.03.2013 
- Nr.35 
 
 
 
 
 
                         PRIMAR,                                                     AVIZEAZĂ, 
                  Ioan SORINCĂU                                                Secretar,                                           
                                                                                           SZABO Monik a 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


