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Consiliul Local al comunei Mogoșești, 

 

Având în vedere: 

  

- Referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Mogoșești, în calitatea sa 

de inițiator, înregistrat cu nr. 5181/12.07.2022, privind aprobarea realizării 

obiectivului de investiții CONSTRUIRE TEREN DE SPORT ÎN COMUNA 

MOGOȘEȘTI, JUDEȚUL IAȘI și a cofinanțării proiectului prin Programul Județean 

de Dezvoltare Economico-Socială Iași pentru perioada 2021-2024, prin care se susține 

necesitatea de a asigura resursele financiare pentru realizarea investițiilor publice de 

interes local; 

- Raportul de specialitate al compartimentului de resort din cadrul aparatului de 

specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 5663/02.08.2022, prin care se motivează, 

în drept și în fapt,  necesitatea și oportunitatea proiectului, constituind un aport pentru 

dezvoltarea colectivității; 

- Avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local Mogoșești, NR. 45/10.08.2022, 

- Hotărârea Consiliului Județean Iași nr. 20/26.01.2022 privind aprobarea Programului 

Județean de Dezvoltare Economico-Socială Iași pentru perioada 2021-2024 precum și 

a Ghidului Solicitantului; 

- prevederile art. 16(1) și art. 35(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completarile ulterioare; 

- prevederile art.8 și art.89(8) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

 

H O T Ă R Â R E A   N R. 54 
 

privind aprobarea realizării obiectivului de investiții – Proiect CONSTRUIRE TEREN DE 

SPORT ÎN COMUNA MOGOȘEȘTI, JUDEȚUL IAȘI și a cofinanțării Proiectului prin 

Programul Județean de Dezvoltare Economico-Socială Iași pentru perioada 2021-2024; 

 



- prevederile art. 129 alin. (2) lit.b) și alin.(7) lit.f) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 196(1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

 

Art. 1. Se aprobă realizarea și cofinanțarea Proiectului CONSTRUIRE TEREN DE 

SPORT ÎN COMUNA MOGOȘEȘTI, JUDEȚUL IAȘI în cadrul Programului Județean 

de Dezvoltare Economico-Socială Iași pentru perioada 2021-2024. 

 

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

realizare a investiției. 

 

Art. 3. - Autoritățile administrației publice locale se obligă să asigure veniturile necesare 

acoperirii cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă de minimum 5 ani de la 

data efectuării ultimei plăți în cadrul Proiectului. 

 

Art. 4. - Reprezentantul legal al comunei este, potrivit legii, primarul acesteia, în dubla sa 

calitate și de ordonator principal de credite, sau administratorul public al comunei. 

 

Art. 5. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către Primarul 

comunei, prin aparatul de specialitate.  

 

Art. 6b. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general, în 

termenul prevăzut de lege, primarului comunei Mogoșești și prefectului județului Iași și 

se aduce la cunoștință publică prin afișarea la sediul primăriei.  

 

 Dată astăzi, 11.08.2022 
 

 

 

  

 

 
 

 

Hotărârea a fost adoptată în sedinta  extraordinară  din  11.08.2022  cu un număr de _14_ voturi 

“pentru”; _0_ voturi” împotriva”; _0_ voturi”abțineri”cu participarea a _14_ consilieri locali 

prezenți, dintr-un număr de 15  consilieri în funcție 

 

 

Președintele de ședință, 

 ………………….………………………… 

DRAGOȘ-FLORIN DOLOI 

( p r e n u m e l e  ș i  n u m e l e )  

Contrasemnează pentru legalitate, 

Secretarul general 

 …………………………….……… 

MARIANA ANTON 
( p r e n u m e l e  ș i  n u m e l e )  

L.S. 



 

 

Cartuş cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI 

LOCAL NR. 54/11.08.2022 

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  

 

11.08.2022   

2  Comunicarea către primar 22.08.2022   

3  Comunicarea către prefectul judeţului 22.08.2022   

4  Aducerea la cunoştinţa publică 22.08.2022   

5  Comunicarea, numai în cazul celei cu 

caracter individual 

-   

6  Hotărârea devine obligatorie sau produce 

efecte juridice, după caz 

22.08.2022   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

