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Raportul Primarului comunei Mogoşeşti privind 
activitatea pe anul 2014 

 
În conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la 

informaţiile deinteres public și ale normelor de aplicare a legii, instituţia noastră face 
public următorul Raport de activitate pe anul 2014: 

Acest raport anual cumulează rapoartele de activitate pe anul 2014 ale 
compartimentelorfuncţionale ale aparatului de specialitate al Primarului comunei 
Mogoșești, evidenţiind cu precădere obiectivele de activitatespecifice, modul de atingere 
a acestor obiective, respectiv aducerea la îndeplinire a hotărârilorConsiliului local și a 
dispoziţiilor emise de Primar și reprezintă unul dintre instrumentele prin care Primăria 
comunei Mogoşeşti, pune la dispoziţia cetăţenilor date concrete despre activitatea 
desfășurată, despre relaţia cu cetăţenii.  

Acesta cuprinde informaţii despre activitatea primăriei, a Consiliului Local 
Mogoşeşti, precum şi date privind starea economică şi socială a satelor componente ale 
comunei. 

Considerăm că datele prezentate în raport pot oferi cetăţenilor comunei noastre, o 
imagine generală asupra activitaţii desfăşurate în anul 2014, asupra modului și eficienţei 
rezolvării problemelor comunităţii locale.  

Preocuparea principală a primarului, a întregului aparat de specialitate din cadrul 
Primăriei comunei Mogoşeşti, a Consiliului Local Mogoşeşti în anul 2014, a fost 
gospodărirea eficientă a comunei, a bugetului local şi nu în ultimul rând, bunăstarea 
cetăţenilor din Mogoşeşti, vizând:  

 dezvoltarea infrastructurii comunei Mogoşeşti, atragerea de fonduri 
nerambursabile în vederea realizării obiectivelor prevăzute în „Strategia de 
Dezvoltare Durabilă a comunei Mogoşeşti”; 

  repararea şi întreţinerea drumurilor din comună, în limita bugetului local;  
 asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte cheltuirea banilor publici şi a acţiunilor 

întreprinse de administraţia publică;  
 eficientizarea serviciilor aparatului primăriei prin asigurarea condiţiilor şi a 

climatului optim de lucru în cadrul Primăriei Mogoşeşti, cât şi în relaţiile cu 
cetăţenii, beneficiarii direcţi ai acestor servicii;  
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 organizarea de manifestări cultural-distractive cu scopul de a dezvolta componenta 
culturală şi socială a vieţii cetăţenilor din comuna Mogoşeşti. 

Secretar U.A.T. 

1) Activitatea de înregistrare şi comunicare către servicii şi persoanele fizice şi juridice a 
dispoziţiilor primarului comunei Mogoşeşti, precum si a hotărârilor de consiliu local.  
Această activitate s-a materializat prin:  

 înregistrarea în Registrul de evidenţă dispoziţii a unui număr 100dispoziţii ale 
Primarului comunei Mogoşeşti;  

 înregistrarea în Registrul de evidenţă hotărâri Consiliu Local,  a unui număr de 
74Hotărâri ale Consiliului Local Mogoşeşti, asigurarea pregătirii şedinţelor 
consiliului local şi a şedinţelor comisiilor de specialitate ale acestuia, gestionarea 
documentelor care decurg din activitatea consiliului, îndeplinirea procedurilor 
legale privind elaborarea proiectelor de hotărâre cu caracter normativ;  

 asigurarea comunicării acestora Instituţiei Prefectului judeţului Iaşi pentru 
exercitarea controlului de legalitate şi comunicarea dispoziţiilor birourilor, 
compartimentelor şi persoanelor desemnate pentru asigurarea aducerii la 
îndeplinire a acestora, precum şi comunicarea către persoanele fizice sau juridice 
nominalizate în fiecare dispoziţie; 

 asigurarea pentru servicii, compartimente, a materialelor legislative actualizate la 
zi pentru documentare juridică, utilizând lexnavigator.net , la solicitarea acestora; 

 activităţi de arhivare a documentelor create, eliberarea de copii certificate de pe 
documentele păstrate în arhivă; 

2) Activitatea de înregistrare în registrul special a contractelor de arendă;  
3) Conform OG nr.1/1992, HG nr.269/2001 si Ordinului nr.95136- 282-/712-10-806 
pentru aprobarea normelor tehnice privind completarea registrului agricol, a fost 
coordonat și verificat modul de completare şi de ţinere la zi a registrului agricol;  
4) Ţinerea la zi a evidenţei tuturor salariaţilor din aparatul de specialitate al Primarului 
Comunei Mogoșești,prin: 
4.1. - întocmirea de dosare profesionale, state de funcţii si state de personal; 
4.2- completarea registrului general de evidenţă a salariaţilor, prin utilizareaaplicaţiei 
informatice Revisal puse la dispoziţie de Inspecţia Muncii, depunerea la termen 
aregistrului în format electronic la Inspectoratul teritorial de muncă Iași, ţinerea la zia 
registrului si transmiterea acestuia, cu modificările si corecţiile curente, în conformitate 
cu H.G.nr.500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor; 
4.3. - întocmirea notelor de fundamentare pentru cuprinderea în bugetul pe anul 2014 a 
cheltuielilor de personal si a cheltuielilor de perfecţionare a personalului; 
4.4. - iniţierea de proiecte de hotarâre a Consiliului Local, în ceea ce priveste aprobarea 
organigramei, statului de funcţii si regulamentului de organizare si funcţionare pentru 
activitatea Primăriei comunei Mogoșești,Iași; 
4.5. -comunicarea tuturor informaţiilor către Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici, 
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informaţii necesare a fi comunicate potrivit legii; 
4.6.-eficientizarea activităţii aparatului de specialitate al Primarului comunei Mogoșești 
prinocuparea posturilor rămase vacante la 31.12.2013, realizată prin scoaterea la concurs 
a acestorposturi, în condiţiile Ordonanţei de urgenţă nr.34/2009 și ale Ordonanței de 
urgență nr.77/2013 cumodificările și completările ulterioare; 
5) Actualizarea registrului electoral, arondarea corectă a alegătorilor cu drept de vot la 
secţiile de votare de pe raza teritorială de competenţă, radierea din Registrul electoral a 
persoanelor care au decedat pe baza comunicării trimise de autoritatea locală de unde s-
a înregistrat decesul  pe baza registrului de stare civilă, radierea din Registrul electoral a 
persoanelor care și-au pierdut drepturile electorale în baza comunicărilor instanţelor de 
judecată, conform sentinţelor judecătorești, soluţionarea în termenul procedural a 
plângerilor privind omisiunile, înscrierile gresite,precum si orice alte erori din listele 
electorale permanente; 
6) Potrivit Hotărârii Guvernului României nr.215/2012 privind aprobarea Strategiei 
naţionale anticorupţie pe perioada 2012-2015, a Inventarului măsurilor preventive 
anticorupţie si a indicatorilor de evaluare, precum si a Planului naţional de acţiune pentru 
implementarea Strategiei naţionale anticorupţie 2012-2015 – S.N.A, pe parcursul anului 
2014, la nivelul Primăriei Mogoșești a avut loc informarea angajaţilor despre adoptarea 
de către Guvernul României a Strategiei Naţionale Anticorupţie pe perioada 2012-2015, 
a Inventarului măsurilor preventive anticorupţie și a indicatorilor de evaluare.   
Planului naţional de acţiune pentru implementarea Strategiei Naţionale Anticorupţie 
2012-2015 si despre demararea procesului de elaborare a unui Plan sectorial de acţiune 
pentru implementarea la nivelul aparatului de specialitate al Primarului, a S.N.A. pe 
perioada 2012-2015. 
 
Compartimentul Stare Civilă 
 
1. S-au întocmit și s-au eliberat din oficiu, persoanelor îndreptățite certificate de deces, 

de naștere și de căsătorie precum și la cerere, duplicate după actele de căsătorie, 
naștere și deces; 

2. S-au întocmit și s-au eliberat la cerere, sau din oficiu, persoanelor îndreptăţite, livrete 
de familie, cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege; 

3. S-a asigurat actualizarea datelor din livretele de familie, ori de câte ori a fost necesar, 
lacererea reprezentantului familiei, precum si retragerea si anularea livretului de 
familie, încaz de divorţ si eliberarea unui nou livret de familie, persoanelor 
îndreptăţite cu respectareacondiţiilor prevăzute de lege; 

4. S-au întocmit si s-au asigurat efectuarea operaţiunilor administrative pentru 
transcriereacertificatelor/extraselor de stare civilă procurate din străinătate; 

5. S-au promovat din oficiu sau la cerere acţiuni pentru rectificarea, completarea, 
modificareasau anularea actelor de stare civilă, în condiţiile prevăzute de lege; 
6.La solicitarea instanţelor judecătoresti s-au făcut verificări cu privire la anularea, 
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completarea, rectificarea, ori modificarea actelor de stare civilă, a înregistrării tardive a 
nașterii; 
7.La cererea persoanelor îndreptăţite s-a eliberat Anexa 24 - Sesizarea pentru 
deschidereaprocedurii succesorale; 
8. S-a asigurat oficierea căsătoriilor într-un cadru solemn, prevăzut de lege și cu 
respectareaîntocmai a celorlalte condiţii prevăzute de lege; 
9. S-au acordat, conform cererilor depuse, premii si diplome pentru 50 de ani de căsătorie; 
10.S-au întocmit situaţiile statistice pentru înregistrarea nou-născuţilor, deceselor, 
căsătoriilor,divorţurilor, sintezele ce conţin activităţile desfăsurate lunar, trimestrial, 
semestrial, anual pe linie de stare civilă. 
11. La solicitarea instanţelor judecătoresti s-au făcut verificări cu privire la anularea, 
completarea, rectificarea, ori modificarea actelor de stare civilă, declararea dispariţiei sau 
amorţii pe cale judecătorească si a înregistrării tardive a nașterii; 
12.Respectarea cadrului legal pentru desfășurarea activităţii de evidenţa persoanelor, 
 însusirea tuturor normelor, legilor și dispoziţiilor pe linie de stare civilă și evidenţa 
persoanelor; 
13. În anul 2014,  au fost înregistrate şi s-au eliberat următoarele acte de stare civilă: 

 acte de naştere 1, acte de căsătorie 12 şi acte de deces 51;  
 certificate eliberate la cerere(duplicate): 39 certificate de naştere, 22 de 

căsătorie şi 17 de deces; 
 dosare rectificare acte de stare civilă: total 8, din care 3 naștere, 4 căsătorie, 

1 deces;  
 alte menţiuni operate: 142: 
 Anexa 24- sesizări pentru deschiderea procedurii succesorale: 66; 
 dosare transcriere certificate de stare civilă eliberate de autorităţile străine 

pentru cetăţeni români: naştere 4,căsătorie 2 şi deces 1; 
 14 livrete de familie. 

 
Secretariat, informaţii cetăţeni 
 
Prin serviciul secretariat, au fost realizate în principal următoarele activități: 
1. Inregistrarea în registrul de intrare-ieşire a 8413numere, din care 875 pentru documente 
de stare civilă;  
2. Primit şi expediat fax-uri;  
3. Primit şi expediat corespondenţă; 
4. Răspuns solicitărilor telefonice atât din interior cât şi din exterior;  
5. Evidenţa e-mail-urilor primite şi expediate de pe adresa oficialăa Primăriei Mogoşeşti, 
mogosestiprimaria@yahoo.com, transmis adrese de răspuns, solicitări de informații  și în 
format electronic;  
6. Întocmit, tehnoredactat diverse adrese şi înscrisuri și au fost soluţionate 
petiţiile,sesizările  cetăţenilor din comună. Răspunsul la petiții și sesizări, alte informații 
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de interes public adresate Primăriei Mogoșești și Consiliului Local a fost formulat și 
expediat în termenul prevăzut de HG 544/2001 în termen de 10 zile sau, după caz, în cel 
mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării, în funcție de dificultatea, complexitatea, 
volumul lucrărilor documentare și de urgența solicitării. Răspunsurile privesc fiecare 
compartiment în parte, urmărindu-se respectarea termenelor prevăzute de legede la 
înregistrare până la expedierea acestora. 
 
Compartimentul contabilitate,impozite și taxe locale 
 
Activitatea privind compartimentul contabilitate, s-a concretizat în general pe 
realizarea următoarele obiective: 
1.Întocmirea bugetului general consolidat al Primăriei Mogoșești pe anul bugetar 2014cu 
respectarea prevederilor legale din Legea privind finanţele publice locale nr.273/2006, 
cumodificările si completările ulterioare precum și a Legii Bugetului de Stat pe anul 2013 
nr.3/2013; 
2.Întocmirea Situaţiilor financiare la sfârsitul anului bugetar 2013 si trimestriale 
aferenteanului 2014, cu respectarea Legii contabilității nr.82 din 1991, republicată, și 
adoptarea lor de cătreConsiliul Local în conformitate cu prevederile art.57 din Legea 
privind finanţele publice localenr.273/2006, cu modificările si completările ulterioare; 
3.Întocmirea rectificărilor de buget pe parcursul anului bugetar 2014, cu respectarea 
prevederilor legale; 
4.Efectuarea inventarierii anuale a elementelor de natura activelor, datoriilor si 
capitalurilorproprii aflate în patrimoniul comunei Mogoșești, la sfârsitul anului 2014; 
5.Întocmirea situaţiilor lunare și trimestriale în baza O.M.F.P. nr.629/2009 
pentruaprobarea Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea acestora, cu 
modificările șicompletările ulterioare, și depunerea acestora la Direcţia Generală a 
Finanţelor Publice a judeţului Iași pe suport de hârtie si electronic, la termen cu 
respectarea legislației în vigoare; 
6.Întocmirea situațiilor lunare privind plățile restante și arieratele în baza Legii 
273/2006privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare și a 
O.M.F.P 1248/2012și depunerea acestora la Direcția Generala a Finanțelor Publice a 
județului Iași pe suport dehârtie și electronic.  
7.Întocmirea și depunerea la DGFP Iași, a situațiilor lunareprivind monitorizarea 
numărului de posturi și a cheltuielilor de personal, cu respectarea termenelorde depuneri 
și a prevederilor legale conform O.U.G.nr.48/2005, cu modificările ulterioare, 
pentrureglementarea unor măsuri privind numărul de posturi și cheltuielile de personal în 
sectorul bugetar. 
8.Elaborarea execuției bugetului general la sfârșitul fiecărui trimestru, cu respectarea 
prevederilor art.49 alin.12 din Legea privind finanțele publice locale nr.276/2006, cu 
modificărileși completările ulterioare. 
9. Asigurarea necesarului de finanțare aferent cheltuielilor eligibile aferente pentru anii 



6 
 

2013-2015 aferente proiectelor aflate în implementare, și supunerea spre aprobare a 
Bugetului creditelor interne pe anul 2014. 

În cursul anului 2014 s-au elaborat şi depus la DGFP  Iaşi, bilanţul anual aferent 
anului 2013 șibilanţuri contabile trimestriale.În decursul anului 2014,veniturile bugetului 
local au fost în suma de 6.296,57 mii lei,iar cheltuielile au fost de 6147,97 mii lei,gradul 
de colectare a veniturilor proprii din impozite şi   taxe locale în anul 2014 a fost realizat 
în proporție de 92%,după cum urmează :  
 
Planificat(mii lei)Realizat(mii lei) 

 Impozit clădiri                     24,12            24,12                
 Impozit teren 28,7428,73 
 Taxăasupra mijloacelor de transport 25,6025,59 
 Venituri din închirieri si concesiuni                         13,84                           13,84 
 Amenzi                                                                     10,30                                      9,14 
 Amenzi circulație,etc                                                12,92                                    12,91                          

 
Activitatea privind impozitele și taxele locale, s-a concretizat în general pe realizarea 
următoarele obiective: 
 
1. Organizarea și asigurarea acţiunii de constatare a impozitelor și taxelor locale, datorate 
depersoanele fizice; 
2. Întocmirea borderourile de debite și scăderi, urmărirea operării lor și asigurarea 
încasării; 
3. Urmărirea întocmirii si depunerii în termenele prevăzute de lege a declaraţiilor de 
impunerede către persoanele fizice; 
4. Verificarea persoanelor fizice aflate în evidenţă ca deţinătoare de bunuri sau venituri 
supuseimpozitelor si taxelor locale si a altor impozite si taxe ce constituie venit al 
bugetului local,în legătură cu sinceritatea declaraţiilor făcute, cu modificările intervenite, 
operând, după caz,diferenţele faţă de impunerile iniţiale și luarea măsurilor pentru 
încasarea acestora la termen; 
5.Ținerea evidenţelor debitelor din impozite si taxe si modificările debitelor iniţiale 
pentrupersoanele fizice; 
6. Analizarea, cercetarea si propunerea spre soluţionarea Consiliului local al comunei 
Mogoșești a cererilor în legătură cu acordarea de înlesniri la plata obligaţiilor fiscale către 
bugetul local,precum si a cererilor referitoare la operaţiunile de restituire si compensări, 
în conformitate cu prevederile legale, în cazul persoanelor fizice; 
7.Analizarea, cercetarea și soluţionarea cererilor cu privire la stabilirea impozitelor si 
taxelorlocale, formulate de către persoanele fizice, conform competenţelor legale; 
8.Asigurarea prezentării tuturor documentelor necesare ordonatorului principal de credite 
șiConsiliului local, în vederea întocmirii bugetului local, precum și a modului de execuţie 
albugetului local; 
9.Urmărirea si răspunderea de respectarea si aplicarea hotărârilor Consiliului local, 
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dispoziţiilor primarului si a celorlalte acte normative care reglementează impozitele si 
taxelelocale si alte impozite si taxe care constituie venit al bugetului local. 
 
În anul 2014, au fost emise  150 de înştiinţări de plată către contribuabili şi eliberate 2050  
de certificate fiscale  către persoane fizice şi juridice, s-au întocmit un număr de 190 de 
confirmări de debite pentru amenzile primite în decursul anului şi s-au primit un număr 
de 70 de declaraţii de impunere de la persoanele juridice şi fizice. 

Compartimentul Urbanism 

În cadrul compartimentului urbanism în anul 2014, au fost eliberate un număr de 
50certificate de urbanism şi 30 de autorizaţii de construire.S-a încheiat 1(un) proces-
verbalde sancţionare contravenţionalăprivind construirea cu încălcarea prevederilor Legii 
50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construire cu modificări şi 
completări în valoare de 1.000 lei şi au fost trimise somaţii persoanelor care nu deţin 
autorizaţie de construire. În anul 2014, se vor face demersurile necesare pentru extinderea 
reţelei electrice în zonele cu locuinţe noi, în colaborare cu E-on România. Se va întocmi 
documentaţia necesară aprobării extinderii reţelei electrice, în toate satele comunei.A fost 
emis avizul E-ON pentru extinderea rețelei electrice cu 13 stâlpi în satul Mogoșești, zona 
Poligon.  

Compartimentul Achiziții publice, Investiţii 

Această activitate complexă, presupune: 

1. Întocmirea programului anual de achiziţii publice; 
2. Întocmirea documentaţiei pentru elaborarea şi prezentarea ofertelor în scopul atribuirii 
contractelor de achiziţie publică care sunt cuprinse în programul anual de achiziţii 
publice;  
3. Întocmirea documentelor necesare, pentru :  

 anunţul de intenţie, anunţurile de participare şi de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică, transmiterea lor spre publicare, în SEAP în conformitate 
cu prevederile OUG 34/2006, privind atribuirea contractelor de achiziţie 
publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de 
concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare;  

 justificarea procedurilor, altele decât licitaţia deschisă şi restrânsă;  
  justificarea cerinţelor de calificare şi a criteriului de atribuire;  
 justificarea factorilor de evaluare;  
 dosarul achiziţiei publice.  

4. Întocmirea şi transmiterea, în conformitate cu prevederile OUG 34/2006 privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice 
şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, a 
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răspunsurilor pentru toate clarificările solicitate de ofertanţii care au obţinut în condiţiile 
legii documentaţia pentru elaborarea şi prezentarea ofertei;  
5. Organizarea şi desfăşurarea procedurilor de atribuire pentru obiectivele din cadrul 
programului anual de achiziţii ( deschidere oferte, solicitări informaţii şi documente de la 
ofertanţii participanţi la procedură, daca este cazul, analiză oferte, desemnare ofertă 
câştigătoare, întocmire şi semnare procese verbale intermediare, comunicare rezultat 
procedură );  
6. Întocmirea contractelor de achiziţii publice, cu ofertanţii a căror oferte au fost stabilite 
câştigătoare de către comisia de evaluare, semnarea acestora de către părţile contractante, 
înregistrarea acestora şi distribuirea acestora celor implicaţi în derularea şi urmărirea lor 
cât şi biroului buget-finanţe, contabilitate pentru efectuarea plăţilor;  
7. Întocmirea şi transmiterea, în conformitate cu prevederile OUG 34/2006, privind 
atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice 
şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, a 
documentelor solicitate de către C.N.S.C. Bucureşti în vederea soluţionării contestaţiilor 
făcute de către ofertanţii participanţi la procedurile de atribuire;  
8. Întocmirea şi transmiterea, conform prevederilor OUG 30/2006, privind funcţia de 
verificare a aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire a contractelor de 
achiziţie publică, a documentelor solicitate de către unitatea pentru coordonarea şi 
verificarea achiziţiilor publice pentru procedurile de achiziţie care sunt supuse verificării 
aspectelor procedurale aferente procesului de atribuire;  
9. Întocmirea şi păstrarea dosarelor de achiziţie publică pentru toate procedurile derulate 
şi finalizate. Predarea dosarelor de achiziţie publică la arhivă;   
10. Actualizarea programului anual de achiziţii publice în conformitate cu rectificările de 
buget din cursul anului;  
11. Asigurarea legăturii cu toate compartimentele, serviciile şi direcţiile din cadrul 
primăriei în realizarea obiectivelor din cadrul programului anual de achiziţii;  
12. Întocmirea şi transmiterea corespondenţei către toţi factorii implicaţi în atribuirea 
contractelor de achiziţii publice (autoritatea de reglementare, operatorii 
economici/ofertanţi). 
ÎnbazaProgramului de achiziţiipe anul 2014aprobat de ConsiliulLocalMogoşeşti, 
situația realizării investițiilor în anul 2014, se prezintă astfel: 

1. Începând cu data de 01.05.2014, a început efectiv activitatea la "Centrul after 
school Hadîmbu", unde 15 copii cu situații deosebite în familie, au la dispoziție 
un educator și un psiholog, își fac lecțiile și primesc o masă caldă la prânz. 

2. La data de 25.10.2014, a fost inaugurat și a avut loc sfințirea  obiectivului de 
investiții "Centrul de zi pentru copii aflați în situații de risc" Sf. Ștefan" sat 
Mogoșești, comuna Mogoșești,județul Iași"proiect prin care copiiaflați în situații 
de risc, cu probleme în familie sunt adăpostiți, consiliați și socializează cu 
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personalul centrului.Valoarea totală a investiției este de 384.1251 lei din care, 
347.665 lei construcții și 36.406 lei dotări independente.  

3. Referitor la achiziţia de mijloace fixe, în anul 2014 a fost finalizată investiția 
“Achiziţie autogunoieră în comuna Mogoşeşti" prin GAL Colinele Iaşilor, 
măsura 322b a FEADR. Mijlocul fix a fost pus în funcțiune conform legislației în 
vigoare, în luna decembrie 2014. 

 
Investițiile aflate în curs de execuție, sunt: 
 

1. Rețea de apă potabilă în satele Mogoșești, Mînjești și Budești.  
Execuțialucrărilor în valoare totală de 135.000 lei, a început în luna octombrie 
2014 și urmează să fie finalizată în cursul anului 2015.  

2. Modernizare drumuri în satele Mogoșești, Mînjești și Budești, contract de 
finanțare cu MDRAP semnat în octombrie 2014.  
La data prezentului raport, s-au derulat procedurile de achiziție a contractului de 
“Proiectare și execuție” al investiției, câștigător al achiziției fiind SC VIAROM 
CONSTRUCT SA. A fost semnat contractul de achiziție- proiectare și executie, s-
a dat ordinul de proiectare și a fost semnat procesul verbal al fazei Pth. Începând 
cu luna aprilie 2015, se va da ordinul de începere a lucrărilor.Valoarea investiției 
este de 11.462.842 lei. 

3. Consolidare și RK corp A, Liceul Tehnologic "D.Popa", din sat Mogoșești, 
comuna Mogoșești, județul Iași, contract de finantare cu MDRAP semnat în luna 
octombrie 2014.  
La data prezentului raport, s-au derulat procedurile de achiziție și a fost semnat 
contractul de execuție în luna februarie 2015.A fost dat ordinul de începere a 
execuției lucrărilor către SC COMSTART  SRL, lucrările sunt în curs de 
execuție.Valoarea totală a lucrărilor de construcții este de 772.042  lei; 

4. Consolidare și extindere sediu primărie-birouri în sat Mogoșești, comuna 
Mogoșești, județul Iași. Contractul de finanțare cu MDRAP, a fost semnat tot în 
luna octombrie 2014. În primele luni ale anului 2015, s-a achiziționat și semnat 
contractul de execuție cu SC INBIT SRL-câștigătorul licitației de oferte. Urmează  
să fie eliberată autorizația de construire iar în luna aprile 2015, se va da ordinul de 
începere a execuției lucrărilor. Investiția are o valoare totală de 775.155 lei; 

5. Construire grădiniță cu program normal în sat Mogoșești, județul Iași. 
Contractul de finanțare cu MDRAP a fost semnat în octombrie 2014 iar la data 
prezentului raport, s-a achiziționat și semnat contractul de execuție cu SC 
COMSTART  SRL.  Urmează se fie emisă autorizația de construire după care se 
va da ordinul de începere a lucrărilor, în luna aprilie 2015.Valoarea lucrărilor este 
de 969.168 lei. 

                                                             
1Valorile înscrise ale investițiilor nu cuprind TVA. 
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6. Construire cămin cultural în sat Mogoșești, județul Iași. 
Studiul de fezabilitatea fost depus la Compania Națională de Investiții în luna 
octombrie 2014.Până la data prezentului raport, s-a obținut avizul CTE al 
companieiși se află sunt în derulare procedurile de încheiere a contractului de 
finanțare cu CNI și depunere a proiectului faza Pth, în vederea licitației de execuție 
lucrări. 

 
CompartimentulRegistrul agricol, Fond funciar 

Activitatea la registrul agricol în anul 2014, a constat în: 

 au fost eliberate un număr de 1 Titluri de proprietate şi au fost modificate un număr 
de 3 Titluri de proprietate;  

 au fost eliberate un număr de 71 Carnete de Producător;  
 au fost eliberate 100 adeverinţe cu date din registrul agricol pentru comuna 

Mogoşeşti;  
 au fost eliberate la solicitarea fermierilor un număr de 450 adeverinţe pentru 

obţinerea subvenţiei de la APIA;  
 au fost eliberate 90 adeverințe cu date din registrul agricol pentru completarea 

dosarelor de rechizite si adeverinţe pentru burse scolare sau bani de liceu;  
 au fost eliberate 24 adeverinte cu date din registrul agricol pentru încheierea unor 

contracte cu telefonia mobila;  
 au fost eliberate 2 adeverinte cu date din registrul agricol pentru autoritati locale 

de Spania, Italia in vederea acordarii ajutorului de somaj;  
 au fost eliberate 70 adeverinte cu date din registrul agricol pentru completarea 

dosarului ajutorului de încălzire;  
 au fost eliberate 480 de adeverinte cu date din registrul agricol(din 3 în 3 luni) 

pentru completarea dosarelor de ajutor social și alocatia de sustinere a familiei;  
 au fost eliberate 3 adeverinţe cu anii lucraţi in CAP Mogoşeşti;  
 s-a eliberat documentatia necesară în vederea accesării Măsurii 112, pentru un 

tânăr fermier și Măsura 312 tot pentru un tânăr fermier(adeverințe,copii de pe 
Registrul Agricol);  

 s-au deschis 6 roluri noi-gospodării pentru tineri, în baza Legii 15/2003 şi  în baza 
actelor de vânzare-cumpărare;  

 s-au deschis 3 roluri noi pentru proprietarii de teren extravilan conform C.V.C ;  
 s-au deschis registre agricole noitip I pentru anii 2010-2014, scriptic, astfel: 25 

volume Mogoşeşti, 5 volume Budeşti, 7 volume Mînjeşti şi 10 volume Hadîmbu, 
tip II -2 volume, tip III- 1 volum; 

 s-au eliberat copii xerox după adeverințe de proprietate care țin loc de T.P.,până la 
eliberarea acestuia; 
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 au fost eliberate adeverințe rol pentru vânzări teren intravilan, extravilan, locuințe, 
etc. 

Comisia locală de fond funciar 

În anul 2014, au avut loc şedinţe ale  Comisiei de Fond Funciar Mogoşeşti la Legea 
nr.18/1991 şi şedinţe la Legea 165/2013 fiind discutate și rezolvate probleme specifice 
de rectificare titluri, eliberare titluri în baza sentințelor judecătorești, discutarea spețelor 
aflate în litigiu privitoare la fondul funciar. Activitatea comisiei a fost restrânsă datorită 
aplicării la nivel național, a Legii nr 165/2013. 

 
Compartimentul Asistenţă socială 
 
 

Principalele activități desfășurate de Compartimentul Asistență socială în anul 2014, 
sunt: 
1. Acordarea ajutorului social conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, 
cu modificările şi completările ulterioare; în cursul anului 2014, numărul dosarelor de 
ajutor social a fost de 25. Conform prevederilor legale au fost efectuate anchete sociale 
de verificare a dosarelor noi şi a celor aflate în plată la interval de 6 luni sau de câte ori a 
fost nevoie, totalizându-se un număr de 112  de anchete sociale pe tot parcursul anului 
2014.Pentru acordarea dreptului, respingere, modificarea cuantumului, suspendarea 
plăţii, reluarea plăţii sau încetarea plăţii ajutorului social, personalul din cadrul 
compartimentului  cu atribuţii în acest domeniu a întocmit referatele şi proiectele de 
dispoziţii în vederea emiterii dispoziţiei primarului conform legii. 
2. Potrivit Legii 416/2001 şi a Hotărârii Consiliului Local Mogosesti, în anul 2014, s-au 
acordat ajutoare  de înmormântare . 
3. S-au înregistrat  82 de solicitări privind adeverinţe care să ateste calitatea de beneficiari 
ai ajutorului social necesare pentru asigurări de sănătate, transport în comun, scutiri de 
diferite taxe, negaţii, etc. 
4. Ajutorul de încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni sau combustibili petrolieri pentru 
perioada sezonului rece, s-a acordat în anul 2014 potrivit OUG nr. 5/2003, atât 
beneficiarilor de ajutor social cât şi familiilor sau persoanelor singure, altele decât cele 
beneficiare de ajutor social, al căror venit a fost de până la 615 lei pe membru de familie. 
Au îndeplinit condițiile prevăzute de lege, un număr de 70 beneficiari.  
5. Alocaţiile  de susţinere a familiei  au fost acordate potrivit OUG nr.105/2003,pe 
parcursul anului 2014 fiind preluate un număr de 215 cereri noi. Conform prevederilor 
legale au fost efectuate anchete sociale de verificare a dosarelor noi, a celor aflate în plată 
precum şi a celor la care au intervenit modificări, totalizându-se un număr de  845  de 
anchete sociale. În perioada 1-22 octombrie 2014,  în cadrul serviciului s-au efectuat 86 
de anchete sociale privind sprijinul financiar acordat elevilor în cadrul programului 
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naţional de protecţie socială “Bani de liceu”, potrivit HG 594/2009 pentru completarea 
HG 1488/2004. 
6.  În cadrul activității de informare şi consiliere socială, au fost consiliate un număr de 
105 persoane. 
7. Serviciile pentru protecția copilului și familiei din cadrul compartimentului, au scopul 
de a preveni separarea copilului de familia sa. Prin această activitate se urmărește 
asigurarea menţinerii, refacerii şi dezvoltării capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi, 
pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa, 
conform Legii 272/21.04.2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului. 
Totodată, compartimentul asistență social pune în aplicare Ordinul 219/15.06.2006 
privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi 
de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate, Legea 
nr.416/2001 ,acordarea alocaţiei pentru copiii nou-născuţi, O.G. nr.3 /2007, Legea 
nr.321/2001 privind acordarea gratuită de lapte praf pentru copiii cu vârste cuprinse între 
0-12 luni, care nu beneficiază de lapte matern, precum şi aplicarea Legii nr.217/2003 
pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie. Concret, în cursul anului 2014, s-au 
înregistrat 26 planuri de servicii, 12 cazuri referite către alte instituţii(DGASPC), 6 
monitorizări post-integrare (lunar, pe o perioadă de 3 luni în urma reintegrării copilului 
în familie), 59 de anchete sociale solicitate de Judecatoria Iasi, 2 cazuri de înregistrare 
tardivă a naşterii, 8 copii în plasament, 16 solicitări de acordare a dovezii privind 
notificarea de către părinţi asupra intenţiei de a lucra în străinătate conform H.G 
nr.683/2006, 85 cazuri de copii identificaţi cu părinţi care sunt plecaţi la lucru în 
străinătate (legea 219/2006) inclusiv monitorizarea acestora, 56 monitorizări planuri de 
servicii, 15 cazuri de informare-consiliere, 8 solicitări pentru indemnizații creștere copil 
până la vârsta de 2 ani, 87 dosare alocații de stat și distribuire lapte praf pentru un număr 
de 460 sugari cu vârsta între 0-12 luni. 
8. De asemenea, în cursul anului 2014, au fost un număr de 20 asistenți personali ai 
persoanelor cu handicap . S-au acordat un  și număr de 13  indemnizații pentru persoanele 
cu handicap grav sau accentuat , pentru persoanele care au optat pentru acestea. 
 
9. Alte  servicii : 
 
- Lunar s-a efectuat monitorizarea copiilor aflați în plasament familial; 
- Au fost distribuite ajutoarele alimentare provenite din stocurile de intervenție 
comunitară, în cadrul programului POAD 2014-2020; 
- Au fost efectuate un număr de 145 anchete sociale pentru acordarea prestațiilor 
cuvenite persoanelor cu handicap , solicitate la Serviciul de Evaluare Complexă a 
persoanei cu handicap din cadrul DGASPC Iași.     
Pe tot parcursul anului 2014, s-au iniţiat colaborări cu DGASPC Iasi ,cu medicii de 
familie, cu medicii de la Comisiile de Expertiză Medicală, cu medicii de la serviciile de 
planificare familială, cu Serviciul de Evidenţă a Populaţiei, cu secţiile de poliţie şi cu 
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organizaţii neguvernamentale cu caracter social. Pentru a veni în sprijinul beneficiarilor 
de alocaţie  de susţinere pentru familie, s-a colaborat cu AJPS Iași  în vederea soluţionării 
unor situaţii deosebite privind acordarea sau menţinerea plăţii acestor drepturi.  
 
Sănătate, educaţie şi cultură 
Comuna Mogoşeşti are 2 dispensare medicale în care funcţionează 3 cabinete medicale 
de medicină de familie cu 3 medici generalişti.  
De asemenea, sunt înfiinţate 2 cabinete stomatologice cu 2 medici stomatologi. 

În comuna Mogoşeşti, educaţia este asigurată prin 2 unităţi de învăţământ 
organizate astfel: 2 şcoli în satul Mogoşeşti, din care una cu învăţământ primar şi una cu 
învăţământ gimnazial şi o unitate de învăţământ în satul Hadâmbu având în componenţă,  
o şcoală în satul Budeşti,  o şcoală în satul Mânjeşti şi o şcoală în satul Hadâmbu.  

În localitatea Hadîmbu, începând cu luna mai 2014 funcționează un Centru after 
school. Copiii înscriși și care au calitatea de participant, primesc zilnic o masă caldă și 
efectuează pregătire după cursuri. 

În școlile comunei, activează un număr de  58 cadre didactice, din care: 34 
profesori , 6  învăţători şi   18 educatori.În învăţământul primar sunt înscrişi un număr de   
233 elevi iar în  învăţământul gimnazial un număr de 295 elevi. 

Comuna are o bibliotecă publică în Mogoşeşti, cu filiale în satele Mânjeşti şi 
Hadâmbu.Fondul de carte numără 7114 volume iar în anul 2014 au fost înregistraţi un 
număr foarte mare de utilizatori, din care elevi.  
Biblioteca are un centru internet public dotat cu 4 calculatoare primite ca donaţie din 
partea IREX Bucureşti.  

În perioada 25-27.10.2014, a fost organizat în colaborare cu Consiliul Județean Iași 
evenimentul "Zilele comunei Mogoșești- 25-27.10.2014", sărbătoare la care au participat 
invitați, fii ai satului,cetățeni,etc 

La şcoala Budeşti, activează  ansamblul folcloric de femei "Ţărăncuţa"  coordonat 
de d-na învăţătoare Ursachi Valeria. 

Pentru perioada sezonului rece, şcolile au fost aprovizionate cu lemn de foc pentru 
încălzire. 

 
Poliţia Locală 

În cursul anului 2014, în cadrul Compartimentului de Poliţie Locală au lucrat 3 
poliţişti locali și un agent de pază care au efectuat serviciu de patrulare auto în zona de 
responsabilitate şi au colaborat cu agenţii Postului de Poliţie Mogoşeşti, participând la 
diverse acţiuni, precum: 

 prinderea , identificarea şi percheziţionarea de persoane; 
 verificarea şi controlarea autovehiculelor care circulă pe raza comunei; 
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 au urmărit respectarea regulamentului de gospodărire comunală și au aplicat în caz 
de necesitate,sancțiuni contravenționale (depozitare deșeuri rezultate din activități 
zootehnice,comerț ambulant,etc); 

 asigurarea serviciului de permanenţă la primărie, în cazul condiţiilor meteo 
extreme; 

 intervenţii la aplanarea conflictelor domestice sau de altă natură; 
 au contribuit la buna desfășurare a alegerilor prezidențiale din anul 2014;  
 au însoţit funcţionarii publici din cadrul primăriei, în diverse activităţi specifice 

(anchete sociale, înmânarea de pachete pentru persoane asistate social, bătrâni,etc, 
verificări acordarea de subvenţii la căldură,ş.a.); 

 asigurarea ordinii publice la evenimente culturale, religioase şi artistice desfăşurate 
în comună, cu diverse ocazii; 

 

 Primar, 

Ştefan Maftei 
 

 

 

 

 


