
ROMÂNIA 
JUDE!UL TIMI" 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MO"NI!A NOU# 
 
 

P  R  O  I  E  C  T      D E     H  O  T  #  R  Â  R  E 
 

 
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 
 
Consiliul Local al com.Mo$ni%a Nou&; 
 
Având în vedere H.C.L. 76/2006  prin care s-a aprobat concesionarea prin negociere direct! a 
diferen"ei de 200 mp din suprafa"a  parcelei de 500 mp atribuit în baza Legii 15/2003, 
$inând cont de referatul cu nr.701/2014, întocmit de primarul comunei Mo#ni"a Nou!+, 
În conformitate cu prevederile  art.1 din Legea 324/19.12.2013 de modificare a Legii 
15/2003,republicat!, 
În temeiul prevederilor  art.36 art.2 lit.c #i ale  art.45 alin. 3 din Legea nr.215/2001 a Administra"iei 
Publice Locale,republicat!, 
 

H   O   T   #   R   #    "   T   E 
 
Art.1.  Se aprob! modificarea  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. 
Art.2.  Contractele de concesiune ale terenurilor cuprinse în tabelul anexat la prezenta, se vor 
rezilia, prin acordul ambelor p!r"i , începând cu 01.02.2014, cu condi"ia achit!rii tuturor debitelor 
la bugetul local al comunei Mo#ni"a Nou! la data 31.12.2013, de c!tre beneficiari. 
Art.3. Contractele de concesiune ale beneficiarilor care nu #i-au achitat debitele la data 31.12. 
2013 se vor rezilia la data stingerii tuturor datoriilor de la bugetul local al comunei Mo#ni"a Nou!. 
Art.4. La data adopt!rii prezentei hot!râri î#i înceteaz! aplicabilitatea H.C.L. cu 
nr.126/30.10.2013. 
       Art.5.-  Prezenta se comunic!: 
                     - Institu"iei Prefectului Jud.Timi# 
                     -Primarului comunei Mo#ni"a Nou! 
                     -Pre#edin"ilor comisiilor de specialitate ale consiliului local 
                    - Biroului de impozite #i taxe din cadrul Prim!riei Mo#ni"a Nou! 
-          - Un exemplar se afi#eaz! la afi%ier %i pe pagina de internet a comunei Mo%ni&a Nou! 
 
                       Mo#ni"a Nou! la 23.01.2014 
 
                               ÎNTOCMIT, 
                                 PRIMAR, 
                           IOAN SORINC#U 
  


