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

încheiat astăzi, 19.02.2020 în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local 
care se desfăşoară la sediul primăriei, orele 08,30 

 
 

 La şedinţă participă membrii Consiliului local după cum urmează:  Andrei Alexandru-
Ionuț-Cozmin, Anton Vasile, Așchiopoaei Mirel, Baraboi Ionel, Bădărău Mihai, Cantea 
Petrică, Dăscălescu Vasile, Hristici Constantin, Lăcătușu Mihai, Mihalache Leon, Miton 
Constantin, Popa-Roșu Rodica și Stan Ionel. Lipsește motivat d-l consilier Maftei Ciprian-
Petru și d-l Miton Bogdan-Constantin. 

Aceştia au fost convocaţi în baza Dispoziţiei primarului nr.___/2020. 
 Se constată că, Consiliul local este legal întrunit fiind prezenți un număr de 13 
consilieri din totalul de 15. 
pentru perioada ianuarie – martie 2020. 
 Se dă cuvântul d-nei consilier, Popa-Roșu Rodica, președintele ședinței, pentru a  
prezenta proiectul ordinii de zi: 

1. Aprobarea procesului verbal din ședința anterioară. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 

2020, inițiator, primar Ștefan Maftei. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezmembrare a unor 

imobile aparținând domeniului privat al comunei Mogoșești și modificarea și 
completarea  Hotărârii Consiliului local nr. 31 din 30.05.2019 privind aprobarea 
Inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al Comunei Mogoșești, 
județul Iași inițiator, primar Ștefan Maftei. 

Președintele ședinței întreabă dacă mai sunt alte propuneri pentru ordinea de zi. 
Nemaifiind alte propuneri se supune la vot ordinea de zi. 
Ordinea de zi este aprobată cu 13 voturi pentru. 
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: 
D-na secretar prezintă procesul verbal al şedinţei anterioare din data de 31.01.2020. 
Se supune la vot: procesul verbal este aprobat cu 13 voturi pentru. 
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 

2020, inițiator, primar Ștefan Maftei. 
Se prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive, raportul compartimentului de 

resort și avizele comisiilor de specialitate. 
D-na Negrii, contabil: prezintă bugetul pentru 2020, sumele primite de la Consiliul 

Județean și finanțe, bugetul alocat școlilor. 
D-l Miton Constantin: doresc să știu ce bani se dau pentru biserici și de ce li se dau 

celor care au datorii la buget adeverințe și acte de la Primărie. 
D-na Negrii: pentru biserici nu sunt alocate fonduri în bugetul inițial, se va vederea pe 



parcursul anului la rectificările bugetare. 
D-l Anton Vasile: aducțiunea cu apă la școală să fie trecută în buget, nu este apă la 

școală și nu se poate funcționa. 
D-l  Stoean Constantin: a fost depus proiect cu drumurile locale, 24 km de drum, 

predominant în satul Hadâmbu. La aducțiunea de apă trebuie să înceapă lucrările, a fost emis 
ordinul de începere a lucrărilor. A fost redepus proiectul cu sala de sport. 

D-l Lăcătușu Mihai: Drumul spre Căpotești este plin de gunoaie. Poliția locală să facă 
niște incursiuni. 

Se supune la vot.Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 13 voturi pentru. 
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de dezmembrare a unor imobile 

aparținând domeniului privat al comunei Mogoșești și modificarea și completarea  Hotărârii 
Consiliului local nr. 31 din 30.05.2019 privind aprobarea Inventarului bunurilor care aparțin 
domeniului privat al Comunei Mogoșești, județul Iași inițiator, primar Ștefan Maftei. 

Se prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive, raportul compartimentului de 
resort și avizele comisiilor de specialitate.  

Se supune la vot.7 voturi pentru și 6 abțineri(Anton Vasile, Bădărău Mihai, Lăcătușu 
Mihai, Mihalache leon, Popa Rodica și Stan Ionel).Proiectul de hotărâre se respinge. 

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, 
Popa-Roșu Rodica        Anton Mariana 


