
ROMÂNIA 
JUDE!UL TIMI"  
 PRIM#RIA COMUNEI MO"NI!A NOU# 
 

D  I  S  P  O  Z  I  !  I  E 
 

Privind convocarea în !edin"# ordinar#  a membrilor Consiliului Local Mo!ni"a Nou# 
 
Primarul comunei Mo!ni"a Nou#; 
Având în vedere prevederile art.39 alin .1. si ale art.68 alin 1 din Legea nr.215/2001 a Administra"iei 
Publice Locale, republicat#; 
 

D I  S  P  U  N  E 
 
Art.1.  Se convoac# în sedin"# ordinar# membrii consiliului local, pentru data de 30.01.2014, orele 
17.00 $edin"a va avea loc în sala de !edin"e a Consiliului Local !i va avea urm#toarea, 

ORDINE      DE      ZI 
 

1. Proiect de hot#râre privind aprobarea bugetului local al comunei pe anul 2014. 
2. Proiect de hot#râre privind aprobarea Regulamentului de organizare !i func"ionare a 

Poli"iei Locale- compartiment func"ional în cadrul aparatului de specialitate al primarului 
comunei Mo!ni"a Nou#. 

3. Proiect de hot#râre pentru  modificarea H.C.L. cu nr.28/28.02.2008 privind stabilirea 
loca"iei pentru desf#!urarea activit#"ii Poli"iei Comunitare  

4. Proiect de hot#râre privind  aprobarea redistribuirii stocului de alimente din Programul 
PEAD 2013, r#mas nedistribuit dup# finalizarea etapei a I-a  II-a (Listele suplimentare). 

5. Proiect de hot#râre privind   aprobarea ,, Planului de lucr#ri sau de ac"iuni de interes 
local“care se vor efectua cu persoanele beneficiare de ajutor social. 

6. Proiect de hot#râre privind aprobarea modific#rii H.C.L. cu nr. 107/2006  în sensul  
atribuirii în folosin"# gratuit#  !i a suprafe"ei de 200 sau 201(dup# caz)  mp teren 
concesionat, aferent celor 300 mp atribui"i tinerilor din localitatea Mo!ni"a Nou#, în baza 
Legii 15/2003, în vederea construirii de locuin"#, conform tabelului anexat la prezenta 
hot#râre. 

7. Proiect de hot#râre privind aprobarea  particip#rii comunei Mo!ni"a Nou# prin Consiliul 
Local Mo!ni"a Nou# la constituirea ,, Asocia"iei pentru Promovarea !i Dezvoltarea 
Turismului Timi!-APDT Timi!“. 

8. Proiect de hot#râre privind aprobarea privind transmiterea spre administrare !i folosin"# a 
unor  mijloace fixe care fac parte din bunurile proprietate public# a comunei Mo%ni&a Nou# 
c#tre Aquatim SA. 

9. Proiect de hot#râre privind aprobarea de denumiri de str#zi în comuna Mo!ni"a Nou#. 
10. Diverse. 

Art.2. Prezenta se comunic#: 
- Institu"iei Prefectului Jude"ului Timi! 
- Un exemplar se afi!eaz# la afi%ier %i pe pagina de internet a comunei Mo%ni&a Nou# 
- Mo!ni"a Nou# la 24.01.2014 
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                      PRIMAR,                                                     AVIZEAZ#, 
                     Ioan   SORINC#U                                                 Secretar,                                            
                                                                                                 Monika SZABO 
 
  


