
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                

H O T Ă R Â R E A  N R. 31 
privind aprobarea proiectului ,,Centru Comunitar Integrat în MOGOȘEȘTI-IAȘI” 

                 

 
 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. 3148 din 14.04.2022 a d-nei Popa-Roșu Rodica - primar,  precum şi 

proiectul de hotărâre iniţiat, privind aprobarea proiectului ,,Centru Comunitar Integrat în MOGOȘEȘTI-

IAȘI”; 
     -    Raportul compartimentului de resort nr.  3186  din  15.04.2022; 

     -   Avizul Comisiilor de specialitate, înregistrat la nr. 23 din 27.04.2022, respectiv nr. 11 din 

27.04.2022; 

- Lansarea , ca urmare a nevoilor identificate la nivelul comunităţilor cu tip de marginalizare peste 

medie şi severă, a apelului de proiecte de tip necompetitiv şi care se adresează solicitanţilor de finanţare 

care se regăsesc pe Lista celor 139 comunităţi cu tip de marginalizare peste medie şi severă (Anexa 14 la 

Ghidul specific al Solicitantului aferent Programului Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 - 

Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de investiţii 8.1 -Investiţii În infrastructurile 

sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând 

inegalităţile În ceea ce priveşte starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul la 

serviciile sociale, culturale şi de recreere, precum şi trecerea de la serviciile instituţionale la serviciile 

prestate de comunităţi, Obiectivul Specific 8.1 - Creşterea accesibilităţii serviciilor de sănătate, 

comunitare şi a celor de nivel secundar, În special pentru zonele sărace şi izolate, Operaţiunea B -Centre 

comunitare integrate),  

 -  prevederile art.129 alin.(2) lit.b) și d), alin.(7) lit.b) din OUG 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

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

 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 Ş T E  : 

 
              Art 1. Se aprobă proiectul ,,Centru Comunitar Integrat în MOGOȘEȘTI-IAȘI” în vederea 

finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8, Obiectiv 

specific 8.1 B, apelul de proiecte P.O.R./8/8.1/B/1/7 regiuni. 

 

             Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului ,,Centru Comunitar Integrat în MOGOȘEȘTI-

IAȘI” în cuantum de 494918,78 lei (inclusiv TVA) și durata totală a proiectului de 16 luni. 

 

 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI MOGOȘEȘTI 



             Art 3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a COMUNEI MOGOȘEȘTI-IAȘI, reprezentând 

achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2 % din valoarea totală 

eligibilă a proiectului, în cuantum de 9898,38 lei, reprezentând cofinanțarea proiectului ,,Centru 

Comunitar Integrat în MOGOȘEȘTI-IAȘI”. 

 

           Art 4. Sumele reprezentând cheltuieli conexe ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

,,Centru Comunitar Integrat în MOGOȘEȘTI-IAȘI” pentru implementarea proiectului în condiții 

optime, se vor asigura din bugetul local. 

 

         Art. 5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condițiile 

rambursării/ decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 

         Art. 6. Se împuternicește doamna Popa-Roșu Rodica - reprezentant legal al COMUNEI 

MOGOȘEȘTI-IAȘI să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele localității 

MOGOȘEȘTI-IAȘI. 

 

        Art 7. Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul general al  comunei MOGOȘEȘTI-IAȘI 

în vederea ducerii sale la îndeplinire: 

- Primarului COMUNEI MOGOȘEȘTI-IAȘI - Popa-Roșu Rodica; 

 

        Art 8. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului 

local/publicare pe site-ul propriu Primăriei MOGOȘEȘTI-IAȘI. 

 

        Art 9. Se aprobă documentația tehnico-economică a proiectului și indicatorii tehnico-economici 

conform anexelor nr.1 și nr.2 la prezenta hotărâre, în faza de SF/DALI.  

 

 
 Dată astăzi, 28.04.2022 

 

PREŞEDINTE DE SEDINTA, 

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. 31 din 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

