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

încheiat astăzi, 28.10.2020 în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local Mogoșești 
 

La şedinţă participă membrii Consiliului local după cum urmează:   
1. Andrei Constantin  
2. Anton Vasile  
3. Așchiopoaei Mirel  
4. Baraboi Ionel  
5. Barbu Gabriel  
6. Bădărău Mihai  
7. Doloi Dragoș – Florin  
8. Fronea Vasile – Cristian  
9. Lăcătușu Mihai  
10. Macovei Vasile  
11. Miton Constantin  
12. Stan Ionel  
13. State Vasile – Cătălin  

Care au depus jurământul în ședința de constituire din data de 22.10.2020 
      La ședință participă d-nii Pricop Iulian-Daniel și d-l Arhire Ovidiu, supleanții de pe lista 
Partidului Național Liberal care au fost validați prin Încheierea nr. 1964/2020 a Judecătoriei Iași. 

Aceştia au fost convocaţi în baza Dispoziţiei primarului nr.338/2020. 
Se constată că, Consiliul local este legal întrunit fiind prezenți un număr de 13 

consilieri din totalul de 13, care au depus jurământul în ședința de constituire din data de 22.10.2020. 
 D-l Miton Constantin, președintele de vârstă aduce la cunoștință proiectul ordinii de zi, 
conform Dispoziției de convocare nr. 338/2020, după cum urmează: 

1. Depunerea jurământului de către consilierii locali înscriși pe lista supleanților, ale căror 
mandate au fost validate de către Judecătoria Iași prin Încheierea nr.1964 din 23.10.2020. 

2. Aprobarea procesului verbal din ședința anterioară. 
3. Proiect de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință pentru perioada octombrie – 

decembrie 2020, inițiator primar Rodica Popa-Roșu. 
4. Proiect de hotărâre privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului Local 

Mogoșești, inițiator primar Rodica Popa-Roșu. 
5. Proiect de hotărâre privind alegerea Comisiei de numărare a voturilor, inițiator primar 

Rodica Popa-Roșu.  
6. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Mogoșești, județul Iași, 

inițiator primar Rodica Popa-Roșu. 



7. Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului  de venituri și cheltuieli al Comunei 
Mogoșești, județul Iași, pe trimestrul al IV-lea 2020, inițiator primar Rodica Popa-Roșu. 

Se supune la vot proiectul ordinii de zi care este aprobat cu 13 voturi. 
Trecem la punctul 1 de pe ordinea de zi: 
1. Depunerea jurământului de către consilierii locali înscriși pe lista supleanților, ale 

căror mandate au fost validate de către Judecătoria Iași prin Încheierea nr.1964 din 23.10.2020 
Preşedintele de vârstă, d-l Miton Constantin, roagă secretarul general al comunei Mogoșești, 

să prezinte Încheierea nr. 1965/2020 pronunţată de Judecătoria Iași, prin care sunt validate 
mandatele consilierilor locali înscriși în lista supleanților Partidului Național Liberal. 

D-na secretar general dă citire  Încheierii nr. 1965/2020 pronunţată de Judecătoria Iași. 
Preşedintele de vârstă,  invită consilierii locali declaraţi aleşi, ale căror mandate au fost 

validate, să depună jurământul, potrivit art. 117 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019. 
Jurământul se depune după următoarea procedură: 
Președintele de vârstă, va chema în ordine alfabetică consilierii locali să citească jurământul,  

iar aceștia se vor prezenta pe rând, în faţa unei mese special amenajate, pe care se află un exemplar 
din Constituţia României şi Biblia.  

Consilierul va pune mâna stângă atât pe Constituţie, cât şi, dacă este cazul, pe Biblie, şi va da 
citire jurământului, după care va semna jurământul de credinţă. 

 Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de constituire, iar al doilea se înmânează 
consilierului local ales.  

D-nii Arhire Ovidiu și Pricop Iulian-Daniel au depus jurământul. 

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi:; 

2. Aprobarea procesului verbal din ședința anterioară. 

D-na secretar general dă citire procesului verbal al ședinței din data de 22.10.2020. 

Se supune la vot procesul verbal. Acesta este aprobat cu 15 voturi. 

Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi: 

3. Proiect de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință pentru perioada 
octombrie – decembrie 2020, inițiator primar Rodica Popa-Roșu. 
Se prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive, raportul compartimentului de 

resort. 
Se fac propuneri pentru președintele de ședință. 
D-l Lăcătușu Mihai propune pe d-l consilier local Anton Vasile. 
Nemaifiind alte propuneri se supune la vot. Proiectul de hotărâre  este adoptat cu 15 

voturi. 
 D-l Anton Vasile președintele ședinței, preia conducerea ședinței. 

Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi: 



4. Proiect de hotărâre privind organizarea Comisiilor de specialitate ale Consiliului 
Local Mogoșești, inițiator primar Rodica Popa-Roșu. 

Se prezintă proiectul de hotărâre, propunerile pentru denumirea celor 3 comii de specialitate, 
componența acestora, expunerea de motive, raportul compartimentului de resort. 

Nemaifiind discuții pe tema proiectului de hotărâre se supune la vot. Proiectul de hotărâre 
este adoptat cu 15 voturi. 

Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi: 
5. Proiect de hotărâre privind alegerea Comisiei de numărare a voturilor, inițiator 

primar Rodica Popa-Roșu.  
Se prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive, raportul compartimentului de resort și 

avizul comisiei de specialitate. 
Nemaifiind discuții pe tema proiectului de hotărâre se supune la vot. Proiectul de hotărâre 

este adoptat cu 15 voturi. 
Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi: 

6. Proiect de hotărâre privind alegerea viceprimarului comunei Mogoșești, județul Iași, 
inițiator primar Rodica Popa-Roșu. 
Se prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive, raportul compartimentului 

de resort și avizul comisiei de specialitate. 
Președintele ședinței: Vă rog să faceți propuneri pentru funcția de viceprimar al 

comunei Mogoșești. 
D-na primar: Propun pe dl. Lăcătușu Mihai pentru că are experiență, și-a dorit acest 

lucru și va susține proiectele viitoare ale comunei. 
D-l Miton Constantin propune pe d-l Baraboi Ionel. 
D-l Baraboi Ionel refuză propunerea și candidatura la funcția de viceprimar. 
D-na secretar general aduce la cunoștință că în conformitate cu art.152 din OUG 

57/2019, viceprimarul este ales prin vot secret pe bază de buletine de vot iar la vot va participa și 
consilierul local care cadidează pentru această funcție. 

Buletinele de vot sunt pregătite. Fiecare consilier local va primi un buletin de vot și va 
pune un X în căsuța din dreptul candidatului pe care îl alege. 

La numărarea voturilor nu se iau în calcul buletinele de vot pe care nu a fost 
exprimată opțiunea consilierului local. Abținerile se numără la voturile împotrivă. 

Buletinele de vot vor fi introduse într-o urnă. 
Se procedează la operațiunea de votare. 
La sfârșitul votării, comisia de numărare a voturilor, numără voturile și 

consemnează rezultatul votului într-un proces verbal. 
Președintele ședinței prezintă rezultatul votului pentru alegerea viceprimarului 

comunei Mogoșești: 
- 12 voturi pentru 



- 3 abțineri care se numără la voturile împotrivă. 
Cu 12 voturi pentru, d-l Lăcătușui Mihai este ales viceprumarul comunei Mogoșești. 
Domnul Lăcătușu Mihai, viceprimar: Mulțumește pentru încrederea acordată și va face tot 

ceea ce îi stă în putere pentru binele comunei și al cetățenilor. 
Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre privind modificarea bugetului  de venituri și cheltuieli al Comunei 

Mogoșești, județul Iași, pe trimestrul al IV-lea 2020, inițiator primar Rodica Popa-Roșu 
Se prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive, raportul compartimentului 

de resort și avizul comisiei de specialitate. 
 Se înscriu la discuții: 
 d-l Fronea Vasile-Cristian: văd că sunt transferați bani de la gaze la alte cheltuieli. Și la 
Bisericile din comună trebuie alocate fonduri precum și pentru terenurile de sport. 
 d-l Anton Vasile: fondurile care nu au fost cheltuite până la această dată pot fi transferate la 
alte capitole, acolo unde este necesar. 
 Nemaifiind alte discuții se supune la vot: 
 Proiectul de hotărâre este adoptat cu 15 voturi pentru. 
 La sfârșitul ședinței se înscriu la cuvânt: 
 d-l Lăcătușu Mihai: pentru terenurile de sport din fiecare sat va fi luată în considerare și 
posibilitatea achiziționării de terenuri din privat. 
 d-l Așchiopoaei Mirel: Cu terenul de sport de la Budești, am întrebat pe d-l Stoean și nu a 
găsit nici o firmă pentru lucrări cu 80.000 euro. 
 d-l Anton Vasile: terenurile bune pentru terenuri de sport nu aparțin primăriei, acestea pot fi 
achziționate din privat. 
 d-l Miton Constantin: sunt necesare indicatoare agabaritice pentru mașinile mari care strică 
asfaltul. Poliția locală să-și facă treaba și să meargă să ducă înștiințări de plată pentru cei care nu și-
au plătit impozitele și au sume mari de plată. 
 d-l Pricop Iulian-Daniel: Este necesară o acțiune de curățenie. În urma ploilor s-au adus 
gunoaie peste tot. 
 d-l Lăcătușu Mihai, viceprimar, răspunde: Angajații primăriei și cetățenii vor fi antrenați în 
acțiunea de curățenie a comunei. 

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 


