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

încheiat astăzi, 27.02.2020 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:  Andrei Alexandru-
Ionuț-Cozmin, Anton Vasile, Așchiopoaei Mirel, Baraboi Ionel, Bădărău Mihai, Cantea 
Petrică, Hristici Constantin, Lăcătușu Mihai, Maftei Ciprian-Petru, Mihalache Leon, Miton 
Constantin, Popa-Roșu Rodica și Stan Ionel. Lipsesc: Dăscălescu Vasile și Miton Bogdan-
Constantin. D-l Baraboi Ionel a întârziat, a venit la ședință la punctul 4 de pe ordinea de zi. 

Aceştia au fost convocaţi în baza Dispoziţiei primarului nr.119/2020. 
 Se constată că, Consiliul local este legal întrunit fiind prezenți la începutul ședinței un 
număr de 12 consilieri din totalul de 15. 
 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 aribuirii de denumire pentru Centru Cultural  

”Mihai Eminescu” Mogoșești, 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. 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea normei de hrană pentru personalul din cadrul 
Compartimentului Poliția locală Mogoșești, inițiator, primar Ștefan Maftei. 

5. Prezentarea Raportului de activitate al Compartimentului Poliția Locală Mogoșești 
pentru anul 2019. 

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 19.02.2020. 
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 aribuirii de denumire pentru Centru Cultural  

”Mihai Eminescu” Mogoșești, 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.Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 12 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.  

Discuții:Lăcătușu Mihai – nu înțeleg să fie parcele cu suprafețe diferite. 
Anton Vasile – suprafețele dezmembrate sunt mici și nu este spațiu pentru construire 

pensiuni turistice. 
Popa Rodica – sunt împotriva colonozării cu pensiuni turistice, este zonă protejată de 

lege, sunt stejarii seculari. 
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. 
Vine la ședință d-l Baraboi Ionel. 
Se trece la punctul 4 de pe ordinea de zi: 
Președintele ședinței propune inversarea punctului nr. 5 cu pct. nr.4 de pe ordinea de 

zi, astfel să se prezinte întâi Raportul de activitate al comp.Poliția locală. 
Intră în sală polițiști locali Gârlea Constantin și Rotaru Căruntu Alin-Mihăiță. 
D-l Rotaru Alin-Mihăiță prezintă Raportul de activitate al Compartimentului Poliția 

Locală pentru anul 2019. 
Discuții:Anton Vasile – Raportul este ok dar mai trebuie lucrat pentru protecția școlilor 

din comună. Ar trebui organizate niște întâlniri cu elevii, profesorii și poliția locală.Trebuie 
făcute niște razii acolo unde se aruncă gunoaie. Printr-o colaborare mai bună activitatea se 
poate îmbunătăți.  

Baraboi Ionel – eu am solicitat ca poliția locală să stea în fața școlii în timpul 
programului. 

Miton Constantin – poliția locală funcționează după legea 61/91, nu faci alte atribuții. 
Cu bariera de la Bărca, dacă ați fost acolo? Sunt cetățeni care nu pot lucrea terenul agricol din 
cauza barierei.Poliția locală când se duce în Budești să aibă un tabele cu cetățenii care nu au 
plătit impozitele și taxele și să dea cetățenilor înștiințări de plată. 

Lăcătușu Mihai – nu este treaba poliției locale cu impozitele și taxele locale și nu 
polițistul local trebuie să smulgă bariera de la Bărca. Pe viitor să ne comportăm ca o țară 
normală, poliția locală nu este respectată, fac și alte atribuții care nu sunt în sarcina lor. 

Popa-Roșu Rodica – să vă citiți regulamentul și să vă faceți activitățile cum trebuie. 
D-l Andrei Alexandru-Ionuț-Cozmin iese din sală. 
D-l Maftei Ciprian-Petru iese din sală. 
Se trece la punctul 5 de pe ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea normei de hrană pentru personalul din cadrul 

Compartimentului Poliția locală Mogoșești, 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.Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 11 voturi pentru. 
La sfârșitul ședinței se înscriu la cuvânt: 
Popa-Roșu Rodica – asistații sociali nu primesc tichete de masă. Apartamentul de la 

blocul agronomului să fie amenajat pentru diferite activități precum și pentru ședințele 
partidelor politice.  

Miton Constantin – cu autogrederul de îndreptat drumul de la Budești la Bărca să 
poată ajunge lumea la cămp. La următoarea ședință doresc ca un punct pe ordinea de zi să fie 
cu desființarea barierei de la Iazul Bărca. Să fie căutată hotărârea veche. 

D-na secretar prezintă răspunsurile la întrebările adresate în ședințele anterioare: 
- D-l Munteanu Jenică a fost invitat la sediul Primăriei Mogoșești cu adresa nr. 722 

din 03.02.2020 pentru a da explicații  privind copacii de pe terenul din satul 
Budești. D-l Munteanu Jenică a precizat că terenul respectiv aparține d-nei Anton 
din satul Budești pe care îl ține în arendă. Pe terenul respectiv era crescută 
vegetație, lăstăriș, puieți de salcâm și un WC pentru magazinul de peste drum. 
Acesta a curățat terenul, a tăiat vegetația crecută iar lemnele rezultate le-a dus la 
familia Pincu din satul Budești pentru foc. 

- Cu Iazul Bărca există dosar pe rolul Judecătoriei Iași, nr. 2456/245/2019. În data de 
11.02.2020 dosarul a fost suspendat până la soluționarea definitivă a dosarului 
penal cu nr. 106/P/2019. 

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 


