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

Încheiat astăzi, 20.12.2020 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local Mogoșești 
 

La şedinţă participă membrii Consiliului local după cum urmează:   
1. Andrei Constantin  
2. Anton Vasile 
3. Arhire Ovidiu 
4. Așchiopoaei Mirel 
5. Baraboi Ionel 
6. Barbu Gabriel 
7. Doloi Dragoș – Florin  
8. Fronea Vasile-Cristian 
9. Lăcătușu Mihai  
10. Macovei Vasile 
11. Pricop Iulian-Daniel 
12. Stan Ionel 
13. State Vasile – Cătălin 
Aceştia au fost convocaţi în baza Dispoziţiei primarului nr.423/2020. 
Se constată că, Consiliul local este legal întrunit fiind prezenți un număr de 13 

consilieri din totalul de 15. Lipsesc motivat d-nii consilieri locali Miton Constantin și 
Bădărău Mihai. 

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 aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 

2021, inițiator primar Popa-Roșu Rodica. 
3. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosință gratuită către Societatea RCS & 

RDS S.A. a unui teren în suprafață de 100 m.p. în satul Hadâmbu, comuna 
Mogoșești, județul Iași, inițiator primar Popa-Roșu Rodica. 

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului comunei Mogoșești și a 
persoanelor care pot înlocui reprezentantul comunei Mogoșești în Adunarea 
Generală a Asociaților din cadrul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal – 
ARSACIS, inițiator primar Popa-Roșu Rodica. 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe 
trimestrul al IV-lea 2020, inițiator primar Popa-Roșu Rodica. 

 
D-na primar solicită suplimentarea ordinii de zi pentru probleme urgente cu 

următoarele proiecte de hotărâre, care vor primi numerele 6 și 7 de pe ordinea de zi: 
6. Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului legal al proiectului: 



„CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ, ÎNPREJMUIRE, RACORD ELECTRIC, 
RACORD APĂ ȘI FOSĂ  VIDANJABILĂ, ÎN SAT MOGOȘEȘTI, COMUNA 
MOGOȘEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”. 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției, indicatorilor tehnico-economici, 
valoarea totală și contribuția proprie pentru investiția ”CONSTRUIRE CLĂDIRE ÎN 
SCOPUL ÎNFIINȚĂRII CENTRULUI COMUNITAR INTEGRAT ÎN SAT BUDEȘTI, 
COMUNA MOGOȘEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”. 

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 11.12.2020. 

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 aprobarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, 

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 atribuirea în folosință gratuită către Societatea RCS & RDS 

S.A. a unui teren în suprafață de 100 m.p. în satul Hadâmbu, comuna Mogoșești, județul Iași, 
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 4 de pe ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului comunei Mogoșești și a 

persoanelor care pot înlocui reprezentantul comunei Mogoșești în Adunarea Generală a 
Asociaților din cadrul Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal – ARSACIS, 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 5 de pe ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre privind modificarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe trimestrul 

al IV-lea 2020, 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 6 de pe ordinea de zi: 



Proiect de hotărâre privind înlocuirea reprezentantului legal al proiectului: 
„CONSTRUIRE BAZĂ SPORTIVĂ, ÎNPREJMUIRE, RACORD ELECTRIC, 
RACORD APĂ ȘI FOSĂ  VIDANJABILĂ, ÎN SAT MOGOȘEȘTI, COMUNA 
MOGOȘEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”. 

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 7 de pe ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea investiției, indicatorilor tehnico-economici, 

valoarea totală și contribuția proprie pentru investiția ”CONSTRUIRE CLĂDIRE ÎN 
SCOPUL ÎNFIINȚĂRII CENTRULUI COMUNITAR INTEGRAT ÎN SAT BUDEȘTI, 
COMUNA MOGOȘEȘTI, JUDEȚUL IAȘI”. 

Se prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive, raportul compartimentului de 
resort, avizul comisiei de specialitate. 
 Discuții: dl. Anton Vasile – poziționarea la Budești este accesibilă pentru toți locuitorii 
comunei. 

Proiectul de hotărâre se supune la vot și este adoptat cu 13 voturi. 
La sfârșitul ședinței se înscriu la cuvânt: dl. Așchiopoaei Mirel – De avut în vedere și 

un teren pentru un teren de fotbal. Am fost să înscriu echipa de fotbal a comunei. 
Dl. Fronea Vasile Cristian – Rețeua de apă nu are nici un cămin. Măcar un cămin pe 

sat. Nu se poate închide apa la nevoie. 
Dl.Barbu Gabriel – Piatră pe drumurile din comună.  
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 


