
 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 30.01.2013, 
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 privind însuşirea Acordului de cooperare privind organizarea şi 

exercitarea activităţii de gospodărire comunală. 
2. Proiect de hotărâre privind  cedarea cu titlu gratuit a unei încăperi din clădirea cuprinsă în 

C.F. nr.403235-C1-U4, nr.top.679/1/III, SAD 3, situată în Moşniţa Nouă la nr.272, Filialei Judeţene 
Timiş a Asociaţiei Comunelor din România, în vederea stabilirii sediului. 

 3. Proiect de hotărâre privind  suspendarea activităţii S.C. MOŞNIŢEANA S.R.L., pe o 

perioadă de trei ani 
 4. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în suma de 1.850 lei d-nei Luca 

Maria  în vederea decontării cheltuielilor de înmormântare al defunctului Luca Dumitru. 
 5. Proiect de hotărâre privind propunerea de încadrare a sectorului de drum comunal DC 149, 

care face parte din DC 149 Moşniţa Veche- Bucovăţ şi  a sectorului de drum comunal DC 152 care 
face parte din DC 152 Giroc – Urseni – Moşniţa Nouă – Moşniţa – Veche, în categoria drumurilor 

judeţene. 
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea amplasamentului, a delimitării şi înscrierea în cartea 

funciară,în proprietatea publică a comunei Moşniţa Nouă,  a imobilului cu nr. cadastral DC 96/2, în 
suprafaţă de 4028 mp. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – Dezvoltare Zona 
Rezidenţială cu Funcţiuni Complementare, Dotări şi Servicii Publice, beneficiari  Baltă Nicolae, 

Baltă Daniela Monica. 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării şi editării unui ziar local intitulat „Cronica 
Moşniţei”. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unei lame de zăpadă, în vederea 
realizării acţiunilor de deszăpezire. 

10. Diverse. 
Art.2. Prezenta se comunică: 

� Instituţiei Prefectului Judeţului Timiş 
� Un exemplar se afişează la avizier și pe pagina de internet a Primăriei, www.mosnitanoua.ro 
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                         PRIMAR,                                                     AVIZEAZĂ, 
                  IOAN SORINCĂU                                                Secretar,                                           
                                                                                               Szabo Monika 


