
1 
 

   ROMANIA 

   JUDETUL IASI 

   CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOSNA 
                  

 

            HOTARAREA NR 11/  13.02.2020 

 
privind  aprobarea încheierii  unui contract de comodat pentru   spațiul  unui teren  

din incinta imobilului   Casa Specialistului ,str. Sfintii Voievozi,Nr 74 , din comuna  

Mosna,jud. Iasi  

 

 Consiliul Local al comunei Mosna, judetul Iasi; 

   Avand în vedere:  

-proiectul de hotarâre nr  424/07.02.2020    initiat de viceprimarul comunei Mosna,jud. Iasi 

-prevederile art  362 alin 1,2  din OUG Nr. 57/2019 privind darea în folosinta gratuita a unor 

bunuri mobile sau  imobile din domeniul public sau privat persoanelor juridice care desfasoara 

activitati  de binefacere  fara scop lucrativ  

-având în vedere cererea nr 31/05.02.2020 de la Asociatia  Grupul de Actiune Locala 

Dealurile Bohotinului si înregistrata cu nr 406/06.02.2020la Primaria comunei Mosna     din 

care reiese  conform documentelor depuse la dosar  ca îndeplineste   conditiile acordarii  

acestui spatiu si ca efectueaza activitati fara scop  lucrativ 

- referatul viceprimarului comunei înregistrat sub nr.479/10.02.2020   care propune 

încheierea   unui contract de comodat pentru   spațiul  unui teren  în suprafata de 

50mp situat  în incinta  curtii  Casa Specialistului ,str. Sfintii Voievozi,Nr 74 , din comuna  

Mosna,jud. Iasi  

-expunerea  de motive  prezentata nr 451/08.02.2020 

 

-raportul   de resort  nr  478/10.02.2020   din aparatul de specialitate al Primarului comunei 

Mosna  ; 

-    art.49 din OUG NR 26/2000 

 - art.874  alin.1,art 2146-2157 ,art.2153 din Legea nr.287/2009  privind  N o u l  

Cod  Civil, republica 

  -avizul  de legalitate  al secretarului  c o m u n e i  M o s n a  ; 
 

   Prevederile art.139 din O.U.G. 57/2019  ;                                              

   În temeiul art.196 alin1 lit b  din Ordonanta  de Urgenta a  Guvernului  Nr 57/2019; 

 

 

HOTARASTE : 

 

Art.. 1. Se aproba încheierea unui contract de comodat (cu titlul gratuit )  cu respectarea 

prevederilor legale respectiv al art, 362,alin1,2 din OUG Nr. 57/2019 pentru  o suprafata de  

teren de  50 mp   situat în curtea  domeniului Casa Specialistului  din  str. Sfintii 

Voievozi,Nr 74 , din comuna  Mosna,jud. Iasi. 
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Art.2 Se aproba   perioada   încheierii  acestui contract  sa fie de  10ani. 

 

Art.3 Secretarul  comunei va comunica prezenta hotarare serviciilor vizate în vederea punerii 

în executare, Primarului comunei Mosna, Institutiei Prefectului Judetului  Iasi  pentru control 

si verificarea legalitatii si   afisata în locuri publice pentru a fi cunoscuta de catre cetatenii 

comunei . 

 

 
       Prezenta     HCL Nr. 11/ 13.02.2020a fost adoptata în sedinta extraordinara cu un numar total de 

voturi:                                                     

Total consilieri 15 

Prezenti 13 

Pentru               13 

Împotrivă 0 

Abtineri 0 

                                                                 Adoptată astăzi : 13.02.2020 

 

 PRESEDINTELE SEDINTEI,                                       Contrasemnează,                                                           

    Consilier local,                                                                              SECRETARUL COMUNEI, 

        Postu Ion                                                                                        Diaconu Rodica 

                     

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


