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

Încheiat astăzi, 26.11.2020 încadrul 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. Bădărău Mihai  
8. Doloi Dragoș – Florin  
9. Lăcătușu Mihai  
10. Macovei Vasile 
11. Miton Constantin  
12. Pricop Iulian-Daniel 
13. Stan Ionel 
14. State Vasile – Cătălin 

Aceştia au fost convocaţi în baza Dispoziţiei primarului nr.394/2020. 
Se constată că, Consiliul local este legal întrunit fiind prezenți un număr de 14 consilieri din 

totalul de 15. D-l consilier Fronea Vasile-Cristian lipsește motivat având un deces în familie. 
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 Consiliului Local Mogoșești în 

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC) constituită la nivelul Școlii 
Profesionale Mogoșești, inițiator primar Popa-Roșu Rodica. 

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Mogoșești în 
Consiliile de Administrație ale Școlii Profesionale Mogoșești și Școlii Gimnaziale 
Hadâmbu, inițiator primar Popa-Roșu Rodica. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale finale, bugetul de stat și valoarea de 
cofinanțare de la bugetul local pentru investiția ”Reabilitare Școală Primară Budești, 
Comuna Mogoșești, județul Iași”, inițiator primar Popa-Roșu Rodica. 

5. Proiect de hotărâre privind completarea Programului anual al achizițiilor publice pentru 
anul 2020, aprobat prin HCL nr. 7 din 31.01.2020, inițiator primar Popa-Roșu Rodica. 

Se supune la vot proiectul ordinii de zi care este aprobat cu 14 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 28.10.2020. 

Se supune la vot procesul verbal. Acesta este aprobat cu 14 voturi. 



Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local Mogoșești în 

Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității (CEAC) constituită la nivelul Școlii Profesionale 
Mogoșești, inițiator primar Popa-Roșu Rodica. 

Se prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive, raportul compartimentului de 
resort, avizul comisiei de specialitate. 
 Președintele ședinței: Vă rugăm să faceți propuneri: 
 D-l Bădărău Mihai propune pe d-l Anton Vasile. 
 Nemaifiind alte propuneri se supune la vot. Proiectul de hotărâre  este adoptat cu 14 voturi. 
 

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local Mogoșești în 

Consiliile de Administrație ale Școlii Profesionale Mogoșești și Școlii Gimnaziale Hadâmbu, inițiator 
primar Popa-Roșu Rodica. 

Se prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive, raportul compartimentului de 
resort, avizul comisiei de specialitate. 
 Președintele ședinței:Vă rugăm să faceți propuneri: 
 D-l Miton Constantin propune pe d-l Baraboi Ionel pentru Școala Gimnazială Hadâmbu. 
 D-l Bădărău Mihai propune pe d-l Miton Constantin la Școala Profesională Mogoșești 
 Nemaifiind alte propuneri se supune la vot. Proiectul de hotărâre  este adoptat cu 14 voturi. 
 

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea valorii totale finale, bugetul de stat și valoarea de 

cofinanțare de la bugetul local pentru investiția ”Reabilitare Școală Primară Budești, 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. 
 Discuții: d-l Anton Vasile: sunt niște probleme cu autorizația PSI la această școală. 
 D-na Primar: am rezolvat problema prin achiziționarea unor panouri speciale. 
 D-l Miton Constantin: ar trebui împrejmuit tot terenul de la Școala Budești precum și 
amenajarea unui cabinet medical în satul Budești. 
 D-l Lăcătușu Mihai : vom amenaja un teren de sport la această școală. Avem un proiect pentru 
construirea unui centru comunitar în Budești, vom avea în vedere și un cabinet medical pe lângă acest 
centru. 

Se supune la vot.Proiectul de hotărâre este adoptat cu 14 voturi. 
 
Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre privind completarea Programului anual al achizițiilor publice pentru anul 

2020, aprobat prin HCL nr. 7 din 31.01.2020, inițiator primar Popa-Roșu Rodica. 
Se prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive, raportul compartimentului de 



resort, avizul comisiei de specialitate. 
Nefiind discuții privind proiectul de hotărâre, se supune la vot.Proiectul de hotărâre este 

adoptat cu 14 voturi. 
 La sfârșitul ședinței se înscriu la cuvânt: 

D-na primar: În primul rând transmit sincere condoleanțe colegului nostrum Fronea Vasile-
Cristian pentru decesul din familie. Am depus o coroană de flori din partea primăriei și a Consiliului 
local. 

D-l Baraboi Ionel: Nu știu cine are în chirie Brutăria. La Toma la deal este o porțiune de șanț 
colmatată și intră apa în gospodăriile oamenilor. 

Răspunde d-na primar: Vom vedea ce este cu spațiul de la Brutărie. 
D-l Miton Constantin: Și la Budești este aceeași problemă cu apa și șanțurile de scurgere. 
D-l Lăcătușu Mihai: Mă voi ocupa personal de toate locurile vulnerabile la inundații, până 

acum am făcut curățenie generală în comună iar acum ne ocupăm de aducțiunea de apă și în funcție 
de buget vom continua. 

D-l Bădărău Mihai: Asfaltul din comună este ieșit din garanție. Familia Popa trebuie 
înștiințată să nu mai parcheze mașina în locul actual deoarece se pot produce accidente din cauza 
vizibilității. 

D-l Andrei Constantin: Care este stadiul cu apa în zona Bălășanu? 
Răspunde d-l viceprimar: Vom prinde în bugetul pentru anul următor lucrări de aducțiune apă 

în toată comuna. 
D-l Stan Ionel: ședința de consiliu local să se pună dimineața la ora 8.30, ne vine mai ușor. 

Ședințele de consiliu să fie filmate și înregistrate. 
D-l Pricop Iulian-Daniel: Se fac eforturi cu aducțiunea de apă. Am încercat să facem foraje 

dar nu s-a putut. 
D-l Macovei Vasile: am niște propuneri pentru zona Șanta. Autobuzul școlar să meargă până 

la Stan, digul de la poligon este plin și este necesară o extindere de rețea electrică. 
Răspunde d-na primar: cu autobuzul școlar s-a rezolvat iar cu restul vom face demersuri. 
D-l Așchiopoaei Mirel: Și la Hadâmbu este necesară extinderea de rețea electrică. Am fost la 

E-ON și mi-au spus că ei pot face lucrarea gratis dar trebuie un proiect făcut de primărie. 
Răspunde d-na primar: Vom face toate extinderile de rețea electrică și apă. În prezent facem 

antecontracte cu aducțiunea de gaze. D-l Stan și d-l State nu sprijină acest proiect și vă rog să nu mai 
boicotați acest proiect. Până la 17 decembrie trebuie depusă documentația la minister. Branșarea va fi 
gratuită. 

Nemaifiind alte problem 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 


