
 
 
 

DISPOZIŢIA NR. 41 
DIN 21.01.2022 
 
Privind convocarea ședinței ordinară a Consiliului Local al Comunei Mogoșoaia în data de 

28.01.2022 

 

Având în vedere: 

 

Referatul Secretarului General al Comunei Mogoșoaia nr. 1851/21.01.2022 

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 

28.01.2022 ora 17.00 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 18.01.2022 a Consiliului Local Mogoșoaia, 

2. Privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile februarie, martie, aprilie 2022  

3. Privind aprobarea Planului de acţiuni şi interes local pe anul 2022, conform Legii 416/2001 – 

Legea venitului minim garantat-  modificată și completată  

4. Pentru modificarea HCL nr. 13/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din 

studiul de fezabilitate “Asfaltare străzi în comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov, Str. Soarelui” 

5. Pentru modificarea HCL nr. 17/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din 

studiul de fezabilitate “Asfaltare străzi în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov, strada Halaicului (parțial), 

Motocului, Heleșteului și Stupinei”  

6. Pentru modificarea HCL nr. 788/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai “ 

Studiului de fezabilitate cuprinzând construcțiile necesare unui sistem de colectare a apelor 

pluviale în zona Livadă, în comuna Mogoșoaia, județ Ilfov.”  

7. Pentru modificarea HCL nr. 14/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din 

studiul de fezabilitate “Asfaltare străzi în comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov, Str. Fagului, Lacurilor, 

Stejarului, Teiului, Salcâmului, Islaz” 

8. Pentru modificarea HCL nr. 727/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici ai 

obiectivului de investiții “Amenajare teren de sport strada Islaz Comuna Mogoșoaia, jud. Ilfov” 

9. Pentru modificarea HCL nr. 721/2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici din 

studiul de fezabilitate “Amenajare parcare strada Poieni, comuna Mogoșoaia, județul Ilfov” 

10. Privind aprobarea Planului de acțiuni pentru gestionarea câinilor fără stăpân, Comuna 

Mogoșoaia – 2022  

11. Privind stabilirea salariilor/indemnizațiilor de bază pentru funcțiile publice și funcțiile 

contractuale din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” utilizate în cadrul instituției Comuna 

Mogoșoaia, județul Ilfov, pentru anul 2022  

12. Privind desemnarea a doi consilieri locali pentru constituirea comisiei de evaluare a 

performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei Mogoșoaia pentru 

perioada 01.01.2021-31.12.2021  



 

 
13. Privind achiziționarea de servicii juridice de consultanță, de asistență și reprezentare a 

Comunei Mogoșoaia, Comisiei Locale Mogoșoaia pentru stabilirea dreptului de proprietate privată 

asupra terenurilor, Instituției Primarului și Consiliului Local Mogoșoaia  

14. Privind acceptarea ofertei de donaţie a următoarelor imobile situate în comuna Mogoșoaia, 

identificate prin nr. cad. 60228, înscris în CF nr. 60228 Mogoșoaia, nr. cad. 60226, înscris în CF nr. 

60226 Mogoșoaia și nr. cad. 60224, înscris în CF nr. 60224 Mogoșoaia  

15. Privind acordarea de mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru 

Transport Public București-Ilfov în vederea aprobării stabilirii, ajustării sau modificării prețurilor și 

tarifelor. 

 

Pentru Proiectele de hotărâre nr. 2-15 

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. 2 

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia 

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

familie 

 

Pentru Proiectele de hotărâre nr. 2,3 

Inițiator – Primarul Comunei Mogoșoaia 

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

 

Pentru Proiectul de hotărâre nr. 2 

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,       Contrasemnează, 
Paul Mihai Nicu Precup     Secretar General, 
        Bute Roxana Cristina 


