
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A   N R.28 

 

Privind  implicarea  comunei Mogoșești,  județul  Iași în  proiectul  denumit  

,, Achiziționarea unui tocător crengi și resturi vegetale”  în  cadrul  Măsurii  M7 –  

,,Dezvoltare  locală  în  zonele  rurale”  - Strategia  de  Dezvoltare  Locală  a  Grupului  de  Acțiune  

Locală ,,Colinele  Iașilor” 

 

 

 

 Consiliul  Local  al  comunei  Mogoșești,  județul  Iași; 

 Având  în  vedere  temeiurile  juridice,  respectiv  prevederile: 

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

b) art. 8 și art. 9  din  Carta  europeană  a  autonomiei  locale,  adoptată  la  Strasbourg  la  15  

octombrie  1985,  ratificată  prin  Legea  nr. 199/1997; 

c) 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; 

d) art. 20  și  art. 21  din  Legea  cadru  a  descentralizării  nr. 195/2006; 

e) art. 129 alin. (2) lit. b), alin.(4) lit.d) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările 

și completările ulterioare;  

f) Legea  nr. 273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu  modificările  și  completările  

ulterioare; 

g) Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată 

 În  baza  prevederilor  Ghidului  Solicitantului  aferent  Măsurii M7 - ,,Dezvoltare  locală  în  zonele  

rurale”  - Strategia  de  Dezvoltare  Locală  a  Grupului  de  Acțiune  Locală ,,Colinele  Iașilor”  2014-2020; 

 Ținând  seama  de  prevederile  art. 43  alin (4)  din  Legea  nr. 24/2000  privind  normele  de  

tehnică  legislativă  pentru  elaborarea  actelor  normative,  republicată,  cu  modificările  și  completările  

ulterioare; 

 Luând  act  de: 

a) referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Mogoșești, în calitatea sa de inițiator, 

înregistrat cu nr. 2928/06.04.2022, prin care se susține necesitatea și oportunitatea proiectului, 

constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 

b) raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu 

nr. 2929/06.04.2022, prin care se motivează, în drept și în fapt,  necesitatea și oportunitatea 

proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivității; 
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c) avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mogoșești, nr. 21 din 12.04.2022; 

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

și completările ulterioare, 

H O T Ă R Ă Ș T E : 

 

Art.1. – Se aprobă necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției „Achiziționarea 

unui tocător crengi și resturi vegetale”, denumit în continuare Proiectul, în valoare totală de  51964,50  

lei,  adică  10500  euro (calculat la cursul euro de 4,9490 lei), fără TVA. Valoarea TVA-ului din proiect 

este de 9873,26 lei.  

Art.2. - Cheltuielile aferente Proiectului se prevăd în bugetul local pentru perioada de realizare a 

investiției, în cazul obținerii finanțării prin Măsura M7 – ,,Dezvoltare locală în zonele rurale” - Strategia  

de Dezvoltare Locală a Grupului de Acțiune Locală ,,Colinele Iașilor”. 

Art.3. – (1) Autoritățile administrației publice locale din Comuna Mogoșești, județul Iași se obligă 

să asigure veniturile  necesare  acoperirii  cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o  perioadă de minim 

5 ani de la data  efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului. 

       (2) Comuna Mogoșești, județul Iași garantează asupra faptului că, acest  Proiect de investiții nu 

va genera niciun fel de venit sau profit. 

      (3) Comuna Mogoșești își ia angajamentul că va asigura din fondurile prevăzute în  bugetul 

local, sumele ce reprezintă cheltuielile neeligibile ale Proiectului, în valoare de 500 euro,  adică 2474,5 lei, 

la care se adaugă TVA-ul aferent cheltuielilor eligibile și neeligibile ale  Proiectului. 

Art.4. – Numărul locuitorilor deserviți de Proiect, utilizatorii direcți, precum și caracteristicile 

tehnice ale Proiectului, sunt cuprinse în Anexă, care este parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.5. - Reprezentantul legal al comunei  Mogoșești este primarul acesteia, doamna  Popa-Roșu 

Rodica, în dubla sa calitate de primar și de ordonator principal de credite.  Doamna  Popa-Roșu Rodica 

este reprezentantul legal al comunei Mogoșești, județul  Iași în  relația cu Grupul de Acțiune Locală 

,,Colinele Iașilor” și implicit AFIR, pe toată durata  implementării proiectului. 

Art.6. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către  doamna Popa-Roșu 

Rodica -  Primarul Comunei Mogoșești,  județul  Iași.  

Art.7. Hotărârea Consiliului Local Mogoșești nr. 24 din 06.04.2022 se abrogă. 

Art.8. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al Comunei 

Mogoșești, în termenul prevăzut de lege, Instituţiei Prefectului județul Iași pentru efectuarea controlului de  

legalitate,  Primarului  Comunei  Mogoșești și se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul 

primăriei, precum și pe pagina de internet www.mogosesti-primaria.ro .  

 

Dată astăzi, 13.04.2022 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

Consilier local, GABRIEL BARBU 

 

Contrasemnează pentru legalitate, 

 Secretar general, 

           Mariana Anton 

 
Hotărârea a fost adoptată în sedinta  extraordinară  din  13.02.2022  cu un număr de _12_ voturi “pentru”; _0_ voturi” împotriva”; _0_ voturi 

”abțineri” cu participarea a _12_ consilieri locali prezenți, dintr-un număr 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. 28 din 13.04.2022 

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  

 

13.04.2022   

2  Comunicarea către primar 21.04.2022   

3  Comunicarea către prefectul judeţului 21.04.2022   

4  Aducerea la cunoştinţa publică 21.04.2022   

5  Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual 

-   

6  Hotărârea devine obligatorie
 
 sau produce efecte 

juridice, după caz 

21.04.2022   

 

 

 

 

  

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


 

ANEXĂ  LA  HOTĂRÂREA  NR.  28/13.04.2022 

 

 

 

 

I. CARACTERISTICI  TEHNICE: 

Locuitori deserviti: 5242 

Utilaje achizitionate: 1 

 

II.  CARACTERISTICI  FINANCIARE: 

 

  Valoare  proiect: 

 

TOTAL  LEI  FĂRĂ  TVA TOTAL  EURO  FĂRĂ  TVA 

51964,50 10500 

 

 

III. Numărul  de  locuitori  deserviți  de  proiect: 5242  locuitori 

 

 

 

 

 

 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

Consilier local, GABRIEL BARBU 

 

 

Contrasemnează pentru legalitate, 

 Secretar general, 

           Mariana Anton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


