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

încheiat astăzi, 31.08.2020 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local 
 
 

 Având în vedere: 
- HG 394 din 18.05.2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se 

aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei     de   
COVID-19; 
HG 668/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând 
cu data de 16 august 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata 
acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

- HG nr. 476/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României și măsurile 
care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei 
de COVID – 19; 

- HG nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu 
data de 17 iulie 2020, precum şi stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia 
pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID – 19;  

- Hotărârea Consiliului Local Mogoșești nr. 6 din 31.01.2020 privind aprobarea 
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Mogoșești, județul 
Iași, modificată și completată prin HCL nr. 24 din 30.04.2020; 

- Având în vedere că în ultimele săptămâni s-a înregistrat o creștere alarmantă a 
numărului de cazuri noi de COVID – 19 pe teritoriul României; 

- Necesitatea prevenirii răspândirii infecțiilor cauzate de COVID-19, pentru asigurarea 
sănătății și securității în muncă și luând în considerare existența unor modalități 
alternative de organizare a ședințelor de consiliu local; 

- OUG 57/2019 privind Codul administrativ, art.134 alin.(2) – consilierii locali sunt 
convocați în scris sau prin mijloace electronice. 

- adresa nr. 46408 din 23.03.2020 a Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și 
Administrației; 

În vederea diminuării riscului de transmitere a coronavirusului, ședința  Consiliului 
local Mogoșești nu se poate desfășura în sala de ședințe a Primăriei comunei Mogoșești. 
Consilierii locali au primit odată cu documentele ședinței un formular de vot, în format fizic 
sau pe e-mail, pe care îl vor transmite cu votul acordat, în format fizic sau pe e-mail, până la 
data de 31.08.2020, ora 1400. 
 Au fost convocați toți membrii Consiliului local:  Andrei Alexandru-Ionuț-Cozmin, 
Anton Vasile, Așchiopoaei Mirel, Baraboi Ionel, Bădărău Mihai, Cantea Petrică, Dăscălescu 
Vasile, Hristici Constantin, Lăcătușu Mihai, Maftei Ciprian-Petru, Mihalache Leon, Miton 
Bogdan-Constantin, Miton Constantin, Popa-Roșu Rodica și Stan Ionel.  

Aceştia au fost convocaţi în baza Dispoziţiei primarului nr.2342020. 
În documentele de convocare a fost explicat  modul de transmitere a formularului de 

vot și modul de votare, astfel: votul va fi exprimat prin marcarea cu un X într-o singură 



căsuță, corespunzătoare intenției de vot, respectiv DA, NU sau ABȚINERE, pentru fiecare 
punct în parte, lăsând goale celelalte două căsuțe. 

Conform Dispoziției de convocare nr. 234/2020, ordinea de zi este următoarea: 
1. Aprobarea procesului verbal din ședința anterioară. 
2. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 

nr. 28 din 29.05.2020 pentru aprobarea SUDIULUI DE FEZABILITATE pentru 
”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul 
Iași, în perioada 2014 - 2020” precum și a indicatorilor tehnico-economici ai 
proiectului, inițiator primar Ștefan Maftei. 

3. Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării 
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția 
produselor aferente ,,Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023” 
și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 
măsurilor educative, pentru anul școlar 2020 – 2021, inițiator primar Ștefan Maftei. 

4. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a bunurilor imobile de 
la fostul SMA Mogoșești– situate în satul Mogoșești, comuna Mogoșești, județul 
Iași, număr cadastral 60657, proprietate privată a comunei Mogoșești, județul Iași, 
inițiator primar Ștefan Maftei. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cererilor de atribuire de teren, destinat 
construcției unei locuințe proprietate personală, în condițiile Legii 15/2003, 
inițiator primar Ștefan Maftei. 

Toți cei 15 consilieri locali au studiat documentele transmise și au retransmis 
formularul de vot după cum urmează: 
     Punctul 1 de pe ordinea de zi: 

Aprobarea procesului verbal din ședința anterioară. 
Procesul verbal al ședinței anterioare a fost aprobat cu 15 voturi pentru. 
 
Punctul 2 de pe ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local 
nr. 28 din 29.05.2020 pentru aprobarea SUDIULUI DE FEZABILITATE pentru 
”Proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în județul 
Iași, în perioada 2014 - 2020” precum și a indicatorilor tehnico-economici ai 
proiectului, inițiator primar Ștefan Maftei. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 15 voturi pentru. 
 
 
Punctul 3 de pe ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre privind neasumarea responsabilității organizării și derulării 
procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor cadru pentru achiziția 
produselor aferente ,,Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023” 
și a contractelor/acordurilor cadru de prestare a serviciilor pentru derularea 
măsurilor educative, pentru anul școlar 2020 – 2021, inițiator primar Ștefan Maftei. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 14 voturi pentru și 1 vot împotrivă 
(Mihalache Leon). 

 



Punctul 4 de pe ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a bunurilor imobile de 
la fostul SMA Mogoșești– situate în satul Mogoșești, comuna Mogoșești, județul 
Iași, număr cadastral 60657, proprietate privată a comunei Mogoșești, județul Iași, 
inițiator primar Ștefan Maftei. 
Proiectul de hotărâre a fost respins: 5 voturi pentru, 6 voturi împotrivă (Bădărău 
Mihai, Lăcătușu Mihai, Miton Bogdan-Constantin, Miton Constantin, Popa Rodica 
și Stan Ionel) și 4 abțineri (Anton Vasile, Așchiopoaei Mirel, Baraboi Ionel, Hristici 
Constantin). 

 
Punctul 5 de pe ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea cererilor de atribuire de teren, destinat 
construcției unei locuințe proprietate personală, în condițiile Legii 15/2003, 
inițiator primar Ștefan Maftei. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 13 voturi pentru , 1 vot împotrivă (Miton 
Constantin) și 1 abținere (Cantea Petrică) 

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, 
Hristici Constantin                 Anton Mariana 


