
 

 

 

 
 H O T Ă R Â R E A  N R. 44 

 
privind  modificarea art.1, alin.(1) din Hotărârea Consiliului Local Mogoșești nr. 34 din 30.05.2022 privind  trecerea în 

domeniul public al comunei Mogoșești, județul Iași a drumurilor comunale DCL 209/1 și DCL 209/2 

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

30.06.2022;  

Având în vedere: 

-  Referatul de aprobare nr. 4471 din 14.06.2022, precum şi proiectul de hotărâre iniţiat 

de către d-na primar Popa-Roșu Rodica, privind modificarea art.1, alin.(1) din Hotărârea Consiliului 

Local Mogoșești nr. 34 din 30.05.2022 privind  trecerea în domeniul public al comunei Mogoșești, 

județul Iași a drumurilor comunale DCL 209/1 și DCL 209/2; 

- Raportul compartimentului de resort, nr.  4472  din 14.06.2022 ; 

- avizul Comisiei de specialitate din cadrul Consiliului local privind avizarea favorabilă 

a proiectului de hotărâre, nr. 23 din 29.06.2022; 

-     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 ulterioare 

H O T Ă R Ă Ș T E 

 

 Art. 1. Se aprobă modificarea Art.1, alin.(1) din Hotărârea Consiliului Local Mogoșești nr. 

34 din 30.05.2022 privind  trecerea în domeniul public al comunei Mogoșești, județul Iași a 

drumurilor comunale DCL 209/1 și DCL 209/2, care va avea următorul cuprins: 

  ”Art.1. (1) Se aprobă trecerea în domeniul public al comunei Mogoșești, județul Iași 

a drumurilor comunale DCL 209/1 și DCL 209/2, conform anexelor nr. 1 și nr.2 care fac parte 

integrantă din prezenta hotărâre.” 

 Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Mogoșești nr. 34 din 30.05.2022 

rămân neschimbate. 

           Art.3. Primarul comunei, prin compartimentele de specialitate vor duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art.4. Secretarul general al Comunei Mogoșești va comunica prezenta hotărâre 

Instituției Prefectului Județului Iași, Primarului Comunei Mogoșești și o va aduce la cunoștință 

publică prin afișare pe pagina de internet www.mogosesti-primaria.ro . 

 

Dată astăzi, 30.06.2022 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

Consilier local, GABRIEL BARBU 

Contrasemnează pentru legalitate, 

            SECRETAR GENERAL 

                Mariana Anton 

 
Hotărârea a fost adoptată în sedinta  ordinară  din 30.06.2022 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. 
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Cartuş cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI 

LOCAL NR. 44/30.06.2022 

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  

 simplă  

 absolută  

 calificată 

30.06.2022   

2  Comunicarea către primar 11.07.2022   

3  Comunicarea către prefectul judeţului 11.07.2022   

4  Aducerea la cunoştinţa publică 11.07.2022   

5  Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual 

-   

6  Hotărârea devine obligatorie sau produce 

efecte juridice, după caz 

11.07.2022   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

