
 

 

 

H O T Ă R Â R E A  N R . 8 
pentru aprobarea  inițierii procedurilor de concesionare prin licitație publică a acumulărilor de apă (iazuri) Bărca și Mânjești 

aflate în domeniul public al comunei Mogoșești, județul Iași 
 

 Consiliul local al comunei Mogoşeşti, judeţul Iaşi, întrunit în şedinţă de lucru la data de ; 

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al d-nei primar Popa-Roșu Rodica, nr.  194 din 10.01.2022 şi Proiectul de 

hotărâre nr. 2 din 10.01.2022, pentru aprobarea  inițierii procedurii de concesionare prin licitație publică a 

acumulărilor de apă (iazuri) Bărca și Mânjești aflate în domeniul public al comunei Mogoșești, județul Iași; 

 - Raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al Primarului comunei Mogoşeşti, 

nr. 653 din  20.01.2022; 

 - avizul Comisiilor de specialitate nr. 1 și nr.3, înregistrate la nr. 5 din 27.01.2022, respectiv nr. 3 

din 27.01.2022; 

- Anexa nr.50 – Inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al Comunei 

Mogoșești, județul Iași, însușită prin HG nr. 1354/2001, modificată și completată prin HG nr. 48/2007; 

 - intabularea dreptului de proprietate în favoarea Comunei Mogoșești cu numerele cadastrale 

61972, 61973, 61977 și 61979; 

 - art.108, lit.b), art.129 alin.(2) lit.c), alin.(6) lit.a), art.139 alin.(1) alin.(3) lit.g) alin.(4) alin.(5) 

lit.a), art. 302 – 331 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare; 

- Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată; 

           - Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul art.196, alin.(1), lit.(a) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările uletrioare, 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

 Art.1. (1) Se aprobă inițierea procedurilor privind elaborarea studiului de oportunitate, a caietului 

de sarcini, a documentației de atribuire, și a raportului de evaluare de către un evaluator ANEVAR cu 

propunerea prețului de pornire a licitației publice, pentru concesionarea prin licitație publică a acumulărilor 

de apă (iazuri) Bărca și Mânjești, aflate în domeniul public al comunei Mogoșești, județul Iași. 

 (2) Se vor face demersurile necesare pentru obținerea avizului obligatoriu al Administraţiei 

Naţionale a Rezervelor de Stat şi Probleme Speciale şi al Statului Major General privind încadrarea 

obiectului concesiunii în infrastructura sistemului naţional de apărare, în conformitate cu Ordinul 

Ministerului Afacerilor Interne nr. 574/2019. 

 Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se însărcinează primarul comunei prin 

aparatul de specialitate. 

 Art.3. Secretarul comunei Mogoșești, va comunica prezenta hotărâre  instituțiilor și persoanelor 

interesate, Instituției Prefectului – Județul Iași și o va aduce la cunoștință publică. 
 

 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. 

 
 

ROMÂNIA                                                                    

JUDEŢUL IAŞI                                                             

CONSILIUL LOCAL AL                                              

COMUNEI MOGOȘEȘTI 

 



 

 

Cartuş cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL  

NR. 8/28.01.2022 

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

