
 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  N R .49 
 

privind aprobarea demarării procedurilor legale pentru realizarea documentației tehnico-economice pentru investiția 

”CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL ÎN SATUL HADÂMBU, COMUNA MOGOȘEȘTI, JUDEȚUL IAȘI” 
 

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

29.07.2022; 

 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 4791 din 28.06.2022, precum şi proiectul de hotărâre iniţiat 

de către d-na primar Popa-Roșu Rodica; 

- Raportul compartimentului de resort, nr. 4860 din 30.06.2022, din cadrul aparatului de 

specialitate; 

- Avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 1 din cadrul Consiliului Local 

Mogoșești, înregistrat la nr. 41/28.07.2022; 

- Hotărârea Consiliului Local Mogoșești nr. 11 din 10.02.2022 privind aprobarea 

Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Mogoșești pentru anul 2022; 

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

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea 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 demararea procedurilor legale pentru realizarea documentației tehnico-

economice pentru investiția ”CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL ÎN SATUL HADÂMBU, COMUNA 

MOGOȘEȘTI, JUDEȚUL IAȘI” 

 Art.2. Documentația și indicatorii tehnico-economici precum și detalierea caracteristicilor 

tehnice aferente investiției”CONSTRUIRE CĂMIN CULTURAL ÎN SATUL HADÂMBU, COMUNA MOGOȘEȘTI, 

JUDEȚUL IAȘI”, vor fi supuse aprobării Consiliului local Mogoșești. 

 Art.3. Primarul comunei Mogoșești prin aparatul de specialitate va aduce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri. 

Art.4. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei, 

comunicându-se copie Primarului comunei şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Iaşi pentru control 

şi legalitate. 
 

Dată astăzi,  29.07.2022 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

Consilier local, DRAGOȘ-FLORIN DOLOI 

 

Contrasemnează pentru legalitate, 

        Secretar general, 

         Mariana Anton 

 
Hotărârea a fost adoptată în sedinta  ordinară  din 29.07.2022 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. 49/29.07.2022 

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 

29.07.2022   

2  Comunicarea către primar 10.08.2022   

3  Comunicarea către prefectul judeţului 10.08.2022   

4  Aducerea la cunoştinţa publică 10.08.2022   

5  Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual 

-   

6  Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte 

juridice, după caz 

10.08.2022   

 

 
 

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

