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

încheiat astăzi, 25.06.2020 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local 
care se desfăşoară la sediul primăriei, orele 08,30 

 
 

 La şedinţă participă membrii Consiliului local după cum urmează:  Anton Vasile, 
Așchiopoaei Mirel, Bădărău Mihai, Cantea Petrică, Dăscălescu Vasile, Hristici Constantin, 
Lăcătușu Mihai, Maftei Ciprian-Petru, Mihalache Leon, Miton Constantin, Popa-Roșu Rodica 
și Stan Ionel. Lipsesc: Andrei Alexandru-Ionuț-Cozmin (motivat – probleme de serviciu, 
ajutoare POAD), Baraboi Ionel (motivat - supraveghere bacalaureat) și Miton Bogdan-
Constantin (motivat - plecat din localitate). 

Aceştia au fost convocaţi în baza Dispoziţiei primarului nr.193/19.06.2020. 
 Se constată că, Consiliul local este legal întrunit fiind prezenți un număr de 12 
consilieri din totalul de 15. 
 Se dă cuvântul d-lui consilier, Stan Ionel, președintele ședinței, pentru a  prezenta 
proiectul ordinii de zi: 

1. Aprobarea procesului verbal din ședința anterioară. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, bugetul de 

stat și valoarea de cofinanțare de la bugetul local,  pentru  investiția ”Realizare și extindere 
sisteme de alimentare cu apă și stații de tratare a apei, în satele Mogoșești, Budești, 
Mânjești și Hadâmbu, comuna Mogoșești, județul Iași”, inițiator primar Ștefan Maftei. 

3. Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului de asistență comunitară (SAC) și 
aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, inițiator primar Ștefan Maftei. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 37 la Contractul de 
delegare nr. 48/2009 ce cuprinde modificarea prețului pentru apa potabilă produsă, 
transportată și distribuită, a prețului pentru apa industrială, a tarifului pentru canalizare și a 
tarifului pentru epurare, pentru întreaga arie de operare, inițiator primar Ștefan Maftei. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea investitiei ”Modernizarea sistemului de 
iluminat stradal în comuna Mogosesti, judetul Iasi”, inițiator primar Ștefan Maftei. 

6. Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului, 
aprobarea organigramei și statului de funcții, 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 12 voturi pentru. 
Se trece la punctul 1 de pe ordinea de zi: 
D-na secretar prezintă procesul verbal al şedinţei anterioare din data de 29.05.2020. 
Se supune la vot: procesul verbal este aprobat cu 12 voturi pentru. 
Se trece la punctul 2 de pe ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici, bugetul de 
stat și valoarea de cofinanțare de la bugetul local,  pentru  investiția ”Realizare și 

extindere sisteme de alimentare cu apă și stații de tratare a apei, în satele Mogoșești, 



Budești, Mânjești și Hadâmbu, comuna Mogoșești, județul Iași”, inițiator primar Ștefan 
Maftei 

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

Se supune la vot.Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 12 voturi pentru. 
Se trece la punctul 3 de pe ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului de asistență comunitară (SAC) și 

aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare, 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: 6 voturi pentru și 6 abțineri(Anton Vasile, Bădărău Mihai, Lăcătușu 

Mihai, Mihalache Leon, Popa Rodica și Stan Ionel).Proiectul de hotărâre se respinge. 
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului Adițional nr. 37 la Contractul de 

delegare nr. 48/2009 ce cuprinde modificarea prețului pentru apa potabilă produsă, 
transportată și distribuită, a prețului pentru apa industrială, a tarifului pentru canalizare și a 
tarifului pentru epurare, pentru întreaga arie de operare, inițiator primar Ștefan Maftei. 

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

Se supune la vot.Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 12 voturi pentru. 
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea investitiei ”Modernizarea sistemului de 

iluminat stradal în comuna Mogosesti, judetul Iasi”, inițiator primar Ștefan Maftei. 
 Discuții: Anton Vasile: Ar trebui să ne axăm mai mult pe energie solară regenerabilă. 

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

Se supune la vot.Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 12 voturi pentru. 
Se trece la punctul 6 de pe ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre privind reorganizarea aparatului de specialitate al primarului, 

aprobarea organigramei și statului de funcții, inițiator primar Ștefan Maftei. 
 La discutarea proiectului de hotărâre participă d-na Negrii Ruxanda – contabil. 

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

Discuții: Anton Vasile: Trebuie eficientizat aparatul de specialitate actual deoarece 
salariații primăriei au salariile micșorate. 

Popa Rodica: Salariile asistaților sociali sunt tăiate și nu sunt bani pentru plata 
salariilor. D-na contabilă să ne spună dacă sunt bani pentru salarii. 

Negrii Ruxanda-contabil: Nu sunt fonduri suficiente în bugetul local pentru plata 
salariilor. 

Se supune la vot. 5 voturi pentru și 7 abțineri(Anton Vasile, Bădărău Mihai, 
Dăscălescu Vasile, Lăcătușu Mihai, Mihalache Leon, Popa Rodica și Stan Ionel). Proiectul de 



hotărâre se respinge. 
La sfârșitul ședinței se înscriu la cuvânt: 
Lăcătușu Mihai: În satul Hadâmbu trebuie înlocuite 3 lămpi de la iluminatul public. 
Hristici Constantin: Drumul județean de la Vocotești spre Mânjești a fost 

reabilitat.Poate se fac demersuri pentru reabilitarea drumului județean de la Mânjești spre 
Budești. 

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, 
Stan Ionel         Anton Mariana 


