
 

 

 

 

 

 

 

 

H O T Ă R Â R E A  N R . 85 

privind modificarea și completarea Anexelor nr. 1 și nr. 2  la  Hotărârea Consiliului Local Mogoșești nr. 

36 din 30.05.2022 privind modificarea organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al 

primarului comunei Mogoșești, județul Iași 
 

 Consiliul local al comunei Mogoşeşti, judeţul Iaşi, întrunit în şedinţă de lucru la data 28.11.2022; 

 Având în vedere: 

a) Referatul de aprobare nr. 9227 din 21.11.2022, precum şi proiectul de hotărâre nr. 85 din 

21.11.2022 iniţiat de către d-na primar Popa-Roșu Rodica,  privind modificarea și completarea Anexelor 

nr. 1 și nr.2 la HCL nr. 36 din 30.05.2022 privind modificarea organigramei și statului de funcții al 

aparatului de specialitate al primarului comunei Mogoșești, județul Iași, avizat de legalitate de secretarul 

general al comunei; 

 b) Raportul de specialitate al compartimentului de resort, nr. 9285 din 22.11.2022; 

c) avizul Comisiilor de specialitate, înregistrate la nr. 74 din 24.11.2022, respectiv nr.  35 din 

24.11.2022; 

d) Adresa Instituției Prefectului – Județul Iași nr. 8324 din 13.05.2022  prin care se comunică 

numărul maxim de posturi stabilit conform prevederilor legale, pentru anul 2022; 

e) prevederile HCL nr. 36 din 30.05.2022 privind modificarea organigramei și statului de funcții 

al aparatului de specialitate al primarului comunei Mogoșești, județul Iași; 

f) Adresa Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 31089/2022 privind unele observații de 

ordin legal cu privire la HCL nr. 36 din 30.05.2022 privind modificarea organigramei și statului de 

funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Mogoșești, județul Iași; 

g) art.129, alin.3 lit.c), art.370, art.382, art.386, art.405, art.611 alin.(1) din OUG 57/2019, 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

h) Legea 53/2003 privind Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

i) Legea 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și 

completările ulterioare; 

j) Legea 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, 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 Ş T E  

 

 

Art.1. Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr.1 – Organigrama, la Hotărârea Consiliului 

local Mogoșești nr. 36 din 30.05.2022 privind modificarea organigramei și statului de funcții ale 

aparatului de specialitate al Primarului comunei Mogoșești, județul Iași, în sensul înscrierii corecte a 

denumirii funcției publice de secretar general al comunei în loc de secretar general. 

 

 
 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL IAŞI 

CONSILIUL LOCAL AL 

COMUNEI MOGOȘEȘTI 

 



 

Art.2. Se aprobă modificarea și completarea Anexei nr.2 – Statul de funcții, la Hotărârea 

Consiliului local Mogoșești nr. 36 din 30.05.2022 privind modificarea organigramei și statului de funcții 

ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Mogoșești, județul Iași, după cum urmează: 

a) La nr.crt. 4 din Anexa nr.2: Înscrierea corectă a denumirii funcției publice de secretar general 

al comunei, clasa I, nivelul studiilor superioare - S; 

b) La nr.crt.11 din Anexa nr.2: Înscrierea corectă a gradului profesional asistent în loc de 

debutant, pentru funcția publică de consilier juridic;  

 

 Art.3. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local Mogoșești nr. 36/2022 rămân 

neschimbate. 

 

Art.4. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei, se va 

comunica copie  Primarului comunei, ANFP şi Instituţiei Prefectului - Judeţul Iaşi pentru control şi 

legalitate. 

 

Dată astăzi,  28.11.2022 

 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

Consilier local, VASILE-CRISTIAN FRONEA 

 

 

 

 

      Contrasemnează pentru legalitate, 

          Secretarul general al comunei, 
        Mariana Anton 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Adoptată în ședința publică extraordinară din data de 28.11.2022, cu un număr de ....13.....voturi „pentru”, …0.... „abțineri” și 

....…0.. voturi „împotrivă”, exprimate de un număr de …13…… consilieri locali prezenți la ședință din numărul total de 15  

consilieri în funcție. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Cartuş cu proceduri obligatorii ulterioare adoptării hotărârii consiliului local 

PROCEDURI OBLIGATORII ULTERIOARE ADOPTĂRII HOTĂRÂRII CONSILIULUI LOCAL  

NR. 85/28.11.2022  

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  

 

28.11.2022   

2  Comunicarea către primar 07.12.2022   

3  Comunicarea către prefectul judeţului 07.12.2022   

4  Aducerea la cunoştinţa publică 07.12.2022   

5  Comunicarea, numai în cazul celei cu caracter 

individual 

07.12.2022   

6  Hotărârea devine obligatorie sau produce efecte 

juridice, după caz 

07.12.2022   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

