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Raportul Primarului comunei Mogoşeşti 
privind activitatea pe anul 2015 

 

 În conformitate cu prevederile Legii nr.544/2001 privind liberul acces la 
informaţiile de interes public și ale normelor de aplicare, instituţia noastră face public 
următorul Raport de activitate pe anul 2015. 

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 2015, 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 2015, 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;  

 organizarea de manifestări cultural-distractive cu scopul de a dezvolta 
componenta culturală şi socială a vieţii cetăţenilor din comuna Mogoşeşti. 

 Putem arăta aici că cea mai mare parte dintre cele propuse s-au realizat. Facem 
menţiunea că s-au avut în atenţie toate domeniile vieţii sociale din comună, scopul 
principal fiind ridicarea, atât cât ne-a stat în putinţă, a nivelului de trai material şi 
spiritual al locuitorilor comunei Mogoşeşti-Iaşi. 

 Menţionez, de asemenea, că prin efortul susţinut depus de primar, Consiliul local, 
de salariaţii Primăriei, de angajaţii instituţiilor comunale, de locuitorii comunei, am 
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obţinut în anul 2015 o serie de rezultate care ne-au adus satisfacţii, dar că în acelaşi 
timp avem încă multe de făcut.  

 În anul 2015, au fost în lucru mai multe proiecte finanțate prin PNDL – 
programul Național de Dezvoltare Locală, și anume: 

1. Consolidare și RK corp A, Liceul Tehnologic ”D.Popa”, din sat Mogoșești, 
comuna Mogoșești, județul Iași” 

2. Construire grădiniță cu program normal în sat Mogoșești, județul Iași. 
3. Extindere și consolidare clădire  primărie – birouri în sat Mogoșești, comuna 

Mogoșești, jud.Iași; 
4. Modernizare drumuri locale în satele Mogoșești, Mînjești și Budești, DS2757, 

DS2755, DS249, DS480, DS311, DS2128, DS2316, DS1753, DS2327, DS849, 
DS834, DS1674, DS1061, DS74/1, DS184, DS305, DS474, DS186, DS252, 
DS378, DS414, DS1002, DS561, DS397, DS412, în comuna Mogoșești, județul 
Iași”; 

În anul 2015 au fost realizate și lucrări de aducțiune  apă potabilă în satele 
Mogoșești, Mînjești și Budești, prin APAVITAL SA Iași, acestea urmând să fie 
definitivate în cursul anului 2016. 
  
 În anul 2015 au fost realizate lucrări de întreținere a drumurilor sătești din 
comună prin pietruire, în limita fondurilor alocate în bugetul local al comunei. 
  
 În anul 2015 a fost realizată recepția finală pentru proiectul Construire Centru de 
zi ”Sf.Ștefan Mogoșești”, în satul Mogoșești. În acest centru un număr de 15 copii vor 
lua o masă caldă, își vor face temele și vor fi consiliați de personal de specialitate. 
 
 În ceea ce priveşte fondul funciar, menţionăm că  întâmpinăm greutăți care se 
datorează multor neclarităţi şi litigii între locuitori. Eliberarea tilurilor de proprietate 
pentru terenurile forestiere este îngreunată de către instituţiile care gestionează în 
prezent fondul silvic. 

 Învăţământul s-a desfăşurat în condiţii bune pentru că a existat atât baza materială 
necesară, cât şi corpul didactic necesar. 

Prin proiectele care se află în derulare, Consolidare și RK corp A, Liceul 
Tehnologic ”D.Popa”, din sat Mogoșești, comuna Mogoșești, județul Iași” și Construire 
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grădiniță cu program normal în sat Mogoșești, județul Iași, calitatea învățământului în 
comuna noastră va fi una net superioară, elevii vor avea condiții tot mai bune pentru 
desfășurarea activității. 

Prin conlucrare permanentă între primar, consiliul local şi conducerile de şcoli s-a 
reuşit să se realizeze lucruri frumoase la toate unităţile de învăţământ de pe raza 
comunei. 

În viitor ne propunem să realizăm proiecte de reabilitare și pentru celelalte școli 
din comună, și anume: 

1. Reabilitare Școală Gimnazială Hadîmbu, com.Mogoșești, jud.Iași; 
2. Reabilitare Școală Gimnazială Mînjești, com.Mogoșești, jud.Iași; 
3. Reabilitare Școală Primară Budești, com.Mogoșești, jud.Iași. 

 Liniştea şi ordinea publică se asigură prin activitatea Postului local de Poliţie și a 
compartimentului de poliție locală din aparatul de specialitate al primarului. S-a 
colaborat bine cu lucrătorii Postului de Poliţie, dar mai sunt încă multe probleme de 
rezolvat pe linia stârpirii furturilor din bunurile cetăţenilor comunei, a diminuării 
cazurilor de abatere de la normele bunei convieţuiri în comunitate.  

 Asistenţa socială a familiilor numeroase şi cu o situaţie financiară materială slabă 
s-a concretizat prin întocmirea dosarelor de ajutor social, alocație de susținere a 
familiei, precum şi în distribuirea de ajutoare alimentare prin Programul POAD.  

 Activitatea culturală din comună a constat în activităţi desfăşurate de elevi şi 
cadrele didactice cu ocazia evenimentelor deosebite de pe parcursul întregului an.   Am 
sprijinit activitatea Bibliotecii comunale care pune la dispoziţia locuitorilor comunei 
lucrări din toate domeniile şi care are o activitate frumoasă. În anul 2015 au fost 
sărbătorite Zilele comunei Mogoșești, la care au participat în număr cât mai mare 
cetățenii comunei. Au fost spectacole susținute de artiști locali și străini, au fost invitați 
fii ai satului  din toate colțurile țării. 

 Ţin să mulţumesc consilierilor locali, salariaţilor Primăriei, cadrelor didactice, 
lucrătorilor din celelalte instituţii comunale (Dispensar, Poliţie, Biserică), tuturor 
locuitorilor comunei pentru sprijinul acordat. 

PRIMAR, 

ŞTEFAN MAFTEI 
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