
  

 

 

 
 

ROMÂNIA                                                                    

JUDEŢUL IAŞI                                                             

CONSILIUL LOCAL AL                                              

COMUNEI MOGOȘEȘTI 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  N R. 10 

privind participarea la proiectul de investiție  

”Dezvoltarea rețelei de drumuri locale din Zona Metropolitană Iași  

pentru decongestionarea traficului” 

 

Consiliul Local al comunei Mogoșești, județul Iași întrunit în ședință ordinară în data de 

28.01.2022; 

Având în vedere: 

 Referatul de aprobare prezentat de doamna, Popa-Roșu Rodica, primarul comunei 

Mogoșești, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului “DEZVOLTAREA 

REȚELEI DE DRUMURI LOCALE DIN ZONA METROPOLITANĂ IAȘI PENTRU 

DECONGESTIONAREA TRAFICULUI”, înregistrat cu nr. 712 din data de 21.01.2022, 

constituind un aport pentru dezvoltarea comunității; 

 Raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului comunei 

Mogoşeşti, nr. 713 din  21.01.2022; 

 Avizul Comisiei de specialitate nr. 7 din 27.01.2022; 

 Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare; 

 Legea nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 Legea nr. 82/1991 a contabilității republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 art. 120 și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată; 

 art. 8 și art.9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la                   

15 octombrie 1985, rectificată de România prin Legea nr. 199/1997; 

 art. 7 alin. (2) și art. 1166 și următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenții; 

 art.76 – 80 din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

 art. 43 alin. (4) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, 

 Hotărârea Guvernului nr. 907 din 2016, privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al 

documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din 

fonduri publice; 

În temeiul art.129 alin.1 și alin.2 lit. b) și art.196 alin.(1) lit. a) din Ordonanța de urgență  

nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

H O T Ă R Ă Ş T E : 

 

Art. 1. – Își exprimă acordul cu privire la participarea Comunei Mogoșești, în cadrul 

Proiectului de investiție ”Dezvoltarea rețelei de drumuri locale din Zona Metropolitană Iași 

pentru decongestionarea traficului”. 

 



  

Art. 2. – Împuternicește ADI Zona Metropolitană Iași pentru implementarea proiectului 

de investiție ” Dezvoltarea rețelei de drumuri locale din Zona Metropolitană Iași pentru 

decongestionarea traficului”. 

 

Art. 3. – Se desemnează pe doamna, Popa-Roșu Rodica, în calitate de Primar, să reprezinte 

Comuna  Mogoșești în relația cu ADI Zona Metropolitană Iași. 

 

Art. 4. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul comunei 

prin aparatul de specialitate. 

 

Art. 5. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al comunei 

Mogoșești, în termenul prevăzut de lege: 

 Primarului  comunei Mogoșești; 

 Prefectului județului Iași; 

 Asociației Zona Metropolitană Iași; 

 Se aduce la cunoștință publică prin afișarea la avizierul primăriei comunei 

Mogoșești și pe site-ul www.mogosesti-primaria.ro . 

 

 

 Dată astăzi, 28.01.2022 

 

 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

Consilier local, MIHAI BĂDĂRĂU 

 

 

 

 

Contrasemnează pentru legalitate, 

       Secretar general, 

         Mariana Anton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adoptată în ședința publică ordinară din data de 28.01.2022, cu un număr de ...15......voturi 

„pentru”, …0.... „abțineri” și ....0….. voturi „împotrivă”, exprimate de un număr de …15…… 

consilieri locali prezenți la ședință din numărul total de 15  consilieri în funcție. 

http://www.mogosesti-primaria.ro/


  

 

 

 

 

 

Cartuş cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI 

LOCAL NR.  

Nr. 

crt.  
Operaţiuni efectuate  Data ZZ/LL/AN  

Semnătura persoanei 

responsabile să 

efectueze procedura  

0  1  2  3  

1  Adoptarea hotărârii
1
) s-a făcut cu majoritate  

 

 absolută  

 

28.01.2022   

2  Comunicarea către primar 02.02.2022   

3  Comunicarea către prefectul judeţului 02.02.2022   

4  Aducerea la cunoştinţa publică 02.02.2022   

5  Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual 

-   

6  Hotărârea devine obligatorie sau produce 

efecte juridice, după caz 

02.02.2022   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://lnforms.lexnavigator.net/2021/ianuarie/2021-01-mof-76-25-2-9-cartus_proceduri.rtf

