
 

 

 

 

 

               

H O T Ă R Â R E A   N R .30 

 

privind  aprobarea rectificării  și  completării  Statutului   Asociației  de  Dezvoltare  

Intercomunitară  ,,Stejarii  Seculari”  

 

 

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

28.04.2022; 

Având în vedere referatul de aprobare nr. 3106 din 14.04.2022 întocmit de Primarul comunei 

Mogoșești, doamna Popa-Roșu Rodica, privind aprobarea rectificării și completării Statutului Asociației  

de  Dezvoltare  Intercomunitară, ”Stejarii Seculari”; 

Având în vedere Proiectul de hotărâre întocmit în acest sens și înregistrat cu nr.27 din 14.04.2022; 

Având în vedere Raportul compartimentului de resort nr.  3147 din 14.04.2022; 

Având în vedere Avizul favorabil al  Comisiei de specialitate, nr. 15 din 27.04.2022; 

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local Mogoșești nr. 16 din 25.02.2022 privind aprobarea 

asocierii Comunei Mogoșești   la inființarea  Asociației  de  Dezvoltare  Intercomunitară ,,Stejarii  

Seculari” având ca scop  implementarea  unor  proiecte  de  investiții  pentru  dezvoltarea  durabilă  a  

comunităților  locale; 

 Luand act de faptul că Ministerul Justitiei  a eliberat dovada   disponibilitătii si rezervării 

denumirii asociatiei, inregistrata  cu nr.196328/2022; 

 Având  în  vedere  solicitarea  instanței  de  judecată  comunicată  cu  Citația  emisă  la  data  

06.04.2022  în  Dosarul  nr. 9751/245/2022  prin  care  ni  se  pune  în  vedere  faptul  că  este  necesară  

individualizarea  nominală  a  comisiei  de  cenzori; 

 Având  în  vedere  prevederile  OG  nr. 26/2000  cu  privire  la  asociații  si  fundații,  cu  

modificările  și  completările  ulterioare; 

 Având  în  vedere  prevederile  art. 89 și  urmatoarele  din  OUG  nr. 57/2019  privind  Codul  

administrativ; 

 Având  în  vedere  prevederile  Legii  nr.  273/2006  privind  finanțele  publice  locale,  cu  

completările  și  modificările  ulterioare; 

 Având  în  vedere  prevederile  art.  129  alin. 2  lit e),  coroborat  cu  prevederile  alin. 9  lit c)  din  

OUG  nr. 57/2019  privind  Codul  administrativ; 

În  temeiul  prevederilor  art.  196  alin. 1  lit a)  din  OUG  nr. 57/2019  privind  Codul  

administrativ,   

 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

 

 

        Art.1 Se supune  spre  aprobare   rectificarea și  completarea  art.  48  alin. 3  din  Statutul   

Asociației de  Dezvoltare  Intercomunitară  ,,Stejarii  Seculari”,  cu  prevederi  exprese,  în  sensul  

 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 
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COMUNEI MOGOȘEȘTI 



 

stabilirii  componenței  nominale  a  Comisiei  de  cenzori,  și  care,  începând  cu  data  adoptării  

prezentei  va  avea  urmatoarea  formă: 

 ,,  Art. 48 ( 3.1 )  Comisia  de  cenzori  va  avea  urmatoarea  structură: 

 Presedintele  comisiei 

 2( doi)  membri. 

                          (3.2)  Prima  Comisie  de  cenzori  are  următoarea  componență: 

o Presedintele  Comisiei -   doamna  Dumitriu  Mihaela (expert  contabil) 

o Membri (  2  cenzori) -    doamna  Cracana  Roxana 

- domnul  Agapia  Lucian” 

 Art.2 Celelalte  prevederi  ale  Statutului  Asociației  rămân  perfect  valabile. 

 

            Art.3 Se mandatează Primarul  comunei  Mogoșești -  doamna Popa-Roșu Rodica  pentru ducerea 

la indeplinire a prezentei hotărari . 

 

 Art.4 Secretarul general  al   comunei Mogoșești va comunica în termen legal copii ale prezentei 

hotărâri   Instituției   Prefectului județului Iași pentru controlul legalității și  o va afișa  în locuri special 

amenajate pentru a fi aduse la cunostința publică. 

 

 

 

 

Dată astăzi, 28.04.2022 

 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

Consilier local, GABRIEL BARBU 

 

 

 

 

Contrasemnează pentru legalitate, 

                  SECRETAR GENERAL 

                       Mariana Anton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Hotărârea a fost adoptată în sedinta  ordinară  din  28.04.2022 cu un număr de _15_ voturi “pentru”; _0_ voturi” împotriva”; 

_0_ voturi”abțineri”cu participarea a _15_ consilieri locali prezenți, dintr-un număr de 15  consilieri în funcție. 

 
 



 

 
 
 

Cartuş cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL  

NR. 30/ 28.04.2022 

Nr. 

crt.  
Operaţiuni efectuate  Data ZZ/LL/AN  

Semnătura persoanei 

responsabile să efectueze 

procedura  

0  1  2  3  

1  Adoptarea hotărârii s-a făcut cu majoritate  

 

 absolută  

 

28.04.2022   

2  Comunicarea către primar 05.05.2022   

3  Comunicarea către prefectul judeţului 05.05.2022   

4  Aducerea la cunoştinţa publică 05.05.2022   

5  Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual 

-   

6  Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte 

juridice, după caz 

05.05.2022   

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

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

