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DISPOZIȚIA NR. 478 
DIN 19.11.2021 

 

Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 

26.11.2021 

Având în vedere: 

Referatul Secretarului General al Comunei Mogoșoaia nr. 31525/19.11.2021; 

În temeiul art. 133 alin. (1) , art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (5), art. 196 alin. (1) lit. b) din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 
PRIMARUL COMUNEI MOGOȘOAIA DISPUNE: 
 

Art.1 Convocarea Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în ședință ordinară din data de 

26.11.2021 ora 18.00 care va avea loc la sediul Școlii Gimnaziale nr. 1 Mogoșoaia din Șoseaua 

București Târgoviște nr. 107, cu următoarele materiale înscrise pe ordinea de zi:  

1. Aprobarea procesului-verbal al ședinței din data de 11.11.2021 a Consiliului Local 

Mogoșoaia, 

2.   Privind aprobarea Propunerii de Politică Publică „Politica de reajustare teritorială a unității 

administrativ-teritoriale Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov (2021-2024)” și a Planului de 

Acțiune în perioada 2021-2024 pentru implementarea politicii publice „Politica de reajustare 

teritorială a unității administrativ-teritoriale comuna Mogoșoaia, județul Ilfov (2021-2024)” 

3.   Privind aprobarea Programului de Reajustare Teritorială al Comunei Mogoșoaia 

4. Privind aprobarea Studiului de fezabilitate şi a indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investiții „Lucrare de reconfigurare a parcelelor în vederea dezvoltării 

urbanistice a terenurilor agricole prin schimbarea regimului juridic, economic sau tehnic cu 

modificarea geometriei, poziționării și a suprafeței parcelelor, de pregătire a terenului în 

Sector Zero, Comuna Mogoșoaia, județul Ilfov”  

5. Referitor la modificarea HCL nr. 1052/21.11.2019 privind aprobarea contractării unei 

finanțări rambursabile interne în valoare de până la 30.000.000 lei în vederea finanțării unor 

obiective de investiții de interes local, astfel cum a fost modificată și completată prin HCL nr. 

763/2020  

6. Privind aprobarea documentaţiei tehnice de dezmembrare a terenului în suprafață de 

185.854 mp identificat cu nr. cadastral 58480 aflat în domeniul privat al Comunei Mogoșoaia, 

înscris în Cartea Funciară nr. 58480 Mogoșoaia  

7.   Pentru revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 109/2017 privind declanșarea procedurilor 

de expropriere a unor imobile proprietate privată reprezentând terenuri și construcții care 

se află în Coridorul de expropriere a lucrării de utilitate publică „Zonă de dezvoltare din 

Comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov, ETAPA I ”  

8.  Privind alocarea unei sume necesare achiziționării de cadouri pentru Școala Gimnazială 

nr. 1 Mogoșoaia și pentru Fundația The Door România. 

 

 

  



 

 
Pentru Proiectele de hotărâre nr. 2-7 

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia 

Comisie de specialitate – Comisia pentru Amenajarea Teritoriului și Urbanism, juridică, 

activități economico – financiare, protecția mediului, agricultură, fonduri europene, 

disciplină 

 

Pentru Proiectele de hotărâre nr. 8 

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia 

Comisie de specialitate – Comisia pentru activități social-culturale, culte, învățământ, 

sănătate și familie 

 

Pentru Proiectele de hotărâre nr. 8 

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia 

Comisie de specialitate – Comisia pentru muncă, protecție-socială și protecția copilului 

 

Pentru Proiectul de hotărâre nr. 8 

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia 

Comisie de specialitate – Comisia pentru turism, tineret și sport 

 

 

Art. 2 Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra 

proiectelor de hotărâre înscrise pe proiectul ordinii de zi de la articolul 1 din prezenta 

dispoziție.  

Art. 3 Materialele înscrise pe proiectul ordinii de zi se înmânează consilierilor locali în mapă 

de ședință, pe semnătura acestora sau prin poșta electronică.  

Art. 4 Prezenta dispoziție se comunică prin grija secretarului general potrivit prevederilor art. 

135 alin. (4) și art. 243 alin. (1) lit. e) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare. 

  
Primar, 

Paul Mihai Nicu Precup 

Contrasemnează, 

Secretar General, 

Roxana Cristina Bute 

      
 
 


