
 
P R O C E S  -  V E RB A L 

Încheiat astăzi, 11.12.2020 în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local Mogoșești 
 

La şedinţă participă membrii Consiliului local după cum urmează:   
1. Andrei Constantin  
2. Anton Vasile 
3. Arhire Ovidiu 
4. Baraboi Ionel 
5. Bădărău Mihai  
6. Doloi Dragoș – Florin  
7. Fronea Vasile-Cristian 
8. Lăcătușu Mihai  
9. Macovei Vasile 
10. Miton Constantin  
11. Pricop Iulian-Daniel 
12. Stan Ionel 
13. State Vasile – Cătălin 

Aceştia au fost convocaţi în baza Dispoziţiei primarului nr.411/2020. 
Se constată că, Consiliul local este legal întrunit fiind prezenți un număr de 13 consilieri din 

totalul de 15. Lipsesc motivate d-nii consilieri locali Așchiopoaei Mirel și Barbu Gabriel. 
Se dă cuvântul d-lui consilier, Anton Vasile, președintele ședinței, pentru a  prezenta proiectul 

ordinii de zi: 
1. Aprobarea procesului verbal din ședința anterioară. 
2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului comunei Mogoșești, județul Iași 

în Adunarea Generală a Membrilor din cadrul Grupului de Acțiune Locală ”Colinele 
Iașilor”, inițiator primar Popa-Roșu Rodica. 

D-na primar solicită suplimentarea ordinii de zi pentru probleme urgente cu următoarele 
proiecte de hotărâre: 
1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea suportării din bugetul local , trecerea pe cheltuieli și 

achitarea sumei de 6.946,00 lei, cheltueli de executare în baza  titlului executoriu reprezentat de 
Sentința civilă nr. 6063/09.06.2004 a Judecătoriei Iași, inițiator primar Popa-Roșu Rodica. 
             2. Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentanților Consiliului Local Mogoșești în 
Consiliul de Administrație și Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC) la Școala 
Profesională Mogoșești. 

Se supune la vot proiectul ordinii de zi și suplimentarea acestuia. Acesta este aprobat cu 13 
voturi. 

Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi: 
Aprobarea procesului verbal din ședința anterioară. 
D-na secretar general dă citire procesului verbal al ședinței din data de 08.12.2020. 

Se supune la vot procesul verbal. Acesta este aprobat cu 13 voturi. 



Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului comunei Mogoșești, județul Iași în 

Adunarea Generală a Membrilor din cadrul Grupului de Acțiune Locală ”Colinele Iașilor”, inițiator 
primar Popa-Roșu Rodica. 

Se prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive, raportul compartimentului de 
resort, avizul comisiei de specialitate. 

Proiectul de hotărâre se supune la vot și este adoptat cu 13 voturi. 
Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre privind  aprobarea suportării din bugetul local, trecerea pe cheltuieli și 

achitarea sumei de 6.946,00 lei, cheltueli de executare în baza  titlului executoriu reprezentat de 
Sentința civilă nr. 6063/09.06.2004 a Judecătoriei Iași, inițiator primar Popa-Roșu Rodica. 

Se prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive, raportul compartimentului de 
resort, avizul comisiei de specialitate. 
 Discuții: D-l viceprimar – Pe suprafața de 2,60 ha teren din sentință sunt titluri de proprietate 
și case de locuit ale oamenilor. 
 D-na primar – Referitor la clădirea dispensarului care a fost predată vechiului proprietar, legea 
obligă proprietarul să păstreze destinația actuală a imobilului 5 ani. 

Proiectul de hotărâre se supune la vot și este adoptat cu 13 voturi. 
Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi: 

             Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentanților Consiliului Local Mogoșești în 
Consiliul de Administrație și Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC) la Școala 
Profesională Mogoșești. 

Se prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive, raportul compartimentului de 
resort, avizul comisiei de specialitate. 

Proiectul de hotărâre se supune la vot și este adoptat cu 13 voturi. 
 La sfârșitul ședinței d-na primar dă răspuns la o solicitare făcută într-o ședință anterioară: 
Brutăria este închiriată pe 5 ani de către un patron care face produse de panificație și plătește chirie. 
Se înscriu la cuvânt:D-l Miton Constantin: Se poate aduce un bancomat în Mogoșești. Este necesar 
pentru locuitorii comunei. D-l Șerban Dinu care are iazurile de la Bărca de ce nu plătește chirie la 
Primărie? 
D-l Fronea Vasile-Cristian – La iaz la Bărca nu se poate cultiva nimic deoarece pasc caprele și 
animalele lui Șerban Dinu. El a închiriet numai digul dar pune stăpânire pe tot terenul. 
D-l Anton Vasile: Dacă există anumite documente să angajăm o firmă de avocatură să ne reprezinte în 
câștigarea bunurilor noastre. 

Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi se declară închise lucrările şedinţei. 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,      Secretar general, 
Anton Vasile                    Anton Mariana 


