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

Încheiat astăzi, 20.01.2021 în cadrul 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. Doloi Dragoș – Florin  
8. Fronea Vasile-Cristian 
9. Lăcătușu Mihai  
10. Macovei Vasile 
11. Miton Constantin 
12. Stan Ionel 
13. State Vasile – Cătălin 
Aceştia au fost convocaţi în baza Dispoziţiei primarului nr.40/2021. 
Se constată că, Consiliul local este legal întrunit fiind prezenți un număr de 13 

consilieri din totalul de 15. Lipsesc motivat d-nii consilieri locali  Bădărău Mihai și Pricop 
Iulian-Daniel. La ședință participă d-na primar Popa-Roșu Rodica, d-l Stan Ovidiu-
Constantin, consilier personal al primarului și salariați din cadrul aparatului de specialitate. 

Ședința are următoarea ordine de zi: 
1. Aprobarea procesului verbal din ședința anterioară. 
2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada 

ianuarie – martie 2021, inițiator primar, Popa-Roșu Rodica. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea  reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de 

stat de pe raza comunei Mogoşeşti, judeţul Iaşi, în anul şcolar 2021-2022, inițiator 
primar, Popa-Roșu Rodica. 

4. Proiect de hotărâre privind  aprobarea Programului anual al achizițiilor publice 
pentru anul 2021,  inițiator primar, Popa-Roșu Rodica. 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului activităților de interes local, ce 
vor fi desfășurate de către beneficiarii de ajutor social în anul 2021, inițiator primar, 
Popa-Roșu Rodica. 

6. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin 
Actul Adițional nr. 40, inițiator primar, Popa-Roșu Rodica. 

7. Proiect de hotărâre privind revizuirea și consolidarea Contractului de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, 
inițiator primar, Popa-Roșu Rodica. 



8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului legal și a 
persoanei/persoanelor care pot înlocui reprezentantul legal al UAT Mogoșești, în 
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate 
A.D.I.S.Iași, inițiator primar, Popa-Roșu Rodica. 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind  serviciile 
sociale furnizate de Compartimentul de asistență socială din cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Mogoșești, județul Iași, inițiator primar, Popa-
Roșu Rodica. 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate al asistenților 
personali ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2020,  inițiator primar, Popa-
Roșu Rodica. 

11. Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al comunei Mogoșești, 
județul Iași, inițiator primar, Popa-Roșu Rodica. 

 
D-na primar solicită suplimentarea ordinii de zi pentru probleme urgente cu 

Următorul proiect de hotărâre care va primi nr. crt.12. 
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, 

bugetul de stat și valoarea de cofinanțare de la bugetul local pentru investiția 
„Reabilitare Școală Gimnazială Mânjești, Comuna Mogoșești, județul Iași”. 

Se supune la vot proiectul ordinii de zi și suplimentarea acestuia. Acesta este aprobat 
cu 13 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 20.12.2020. 

Se supune la vot procesul verbal. Acesta este aprobat cu 13 voturi. 

Trecem la punctul 2 de pe ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru perioada ianuarie – 

martie 2021. 
D-l consilier Anton Vasile, propune ca președinte de ședință pe d-l Andrei Constantin. 
Nemaifiind alte propuneri se supune la vot. D-l Andrei Constantin este ales președinte 

de ședință pentru perioada ianuarie - martie 2021 cu 13 voturi. 
Se prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive, raportul compartimentului de 

resort, avizul comisiei de specialitate. 
Trecem la punctul 3 de pe ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea  reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ de stat 

de pe raza comunei Mogoşeşti, judeţul Iaşi, în anul şcolar 2021-2022. 
Se prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive, raportul compartimentului de 

resort, avizul comisiei de specialitate. 
Proiectul de hotărâre se supune la vot și este adoptat cu 13 voturi. 
Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi: 



Proiect de hotărâre privind  aprobarea Programului anual al achizițiilor publice pentru 
anul 2021. 

Se prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive, raportul compartimentului de 
resort, avizul comisiei de specialitate și amendamentele propuse de consilierii locali. La acest 
punct este solicitată prezența d-nei Popa Iliana, consilier. 
 Discuții: d-l Anton Vasile prezintă Amendamentele la Proiectul de hotărâre nr. 4 de pe 
ordinea de zi. Școlile din comuna Mogoșești au făcut solicitări pentru fonduri.Am observat că 
în Planul anul al achizițiilor publice nu sunt trecute următoarele: 

- Burse pentru elevii din comuna Mogoșești; 
- Transportul elevilor – microbuzul școlar este finanțat numai de către școală. Sunt 

alte primării care se implică; 
- Pentru concursurile școlare – să susținem elevii care merg la concursuri școlare. 
Am văzut că pentru  transportul cadrelor didactice este alocată o sumă foarte mare. 
Este oportună achiziționarea a încă unui microbuz școlar pentru transportul elevilor și 

profesorilor. 
D-l Baraboi Ionel: Am niște nelămuriri, ce este SNC? La pct.11 este SOBIS? Pct. 

18 trebuie suplimentat, pct.25 servicii spălare auto este o sumă prea mare, ultimul punct este 
o sumă prea mare. 
 D-na Popa Iliana: SNC este procedură simplificată, în Planul de achiziții publice sunt 
niște cheltuieli propuse a se realiza, acestea pot fi modificate sau completate în cursul anului. 
 D-na primar: Contractele cu ACOR sunt deja făcute și trebuie respectate până la 
finalul acestora. 

D-l Lăcătușu Mihai prezintă următoarele amendamente:  
- Pct.25 să fie redus la 1000 lei 
- Pct.27 să fie redus la 1500 lei 
- Pct.28 să fie redus la 2000 lei 
- Pct.21 redus la 30.000 lei 
- Diferența să fie adăugată la punctul la combustibil. 
Proiectul de hotărâre se supune la vot împreună cu amendamentele și este adoptat cu 

13 voturi. 
Trecem la punctul 5 de pe ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Programului activităților de interes local, ce vor 

fi desfășurate de către beneficiarii de ajutor social în anul 2021, inițiator primar. 
Se prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive, raportul compartimentului de 

resort, avizul comisiei de specialitate. 
Proiectul de hotărâre se supune la vot și este adoptat cu 13 voturi. 
Trecem la punctul 6 de pe ordinea de zi: 



Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Contractului de delegare a 
gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009, prin Actul 
Adițional nr. 40. 

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

Proiectul de hotărâre se supune la vot și este adoptat cu 13 voturi. 
Trecem la punctul 7 de pe ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre privind revizuirea și consolidarea Contractului de delegare a 

gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare nr. 48/2009. 
Se prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive, raportul compartimentului de 

resort, avizul comisiei de specialitate. 
Proiectul de hotărâre se supune la vot și este adoptat cu 13 voturi. 
Trecem la punctul 8 de pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului legal și a 
persoanei/persoanelor care pot înlocui reprezentantul legal al UAT Mogoșești, în Adunarea 
Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubritate A.D.I.S.Iași 

Se prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive, raportul compartimentului de 
resort, avizul comisiei de specialitate. 
 Discuții: D-l Anton Vasile: Pentru reprezentantții comunei să discute în ședințele AGA 
necesitatea colectării selective a deșeurilor, containere separate pentru selective și deșeurile 
din construcții. 
 D-l Lăcătușu Mihai: Sunt necesare acțiuni pentru conștientizarea populației să nu mai 
pună pământ, moloz, frunze, cauciucuri de mașină în pubele. 
 D-l Baraboi Ionel: Am un proiect cu colectarea selectivă și îl voi expune.  
 D-na primar: vă aștept la dicuții. 

Proiectul de hotărâre se supune la vot și este adoptat cu 13 voturi. 
Trecem la punctul 9 de pe ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului anual de acțiune privind  serviciile 

sociale furnizate de Compartimentul de asistență socială din cadrul aparatului de specialitate 
al primarului comunei Mogoșești, județul Iași, inițiator primar, Popa-Roșu Rodica. 

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

Proiectul de hotărâre se supune la vot și este adoptat cu 13 voturi. 
Trecem la punctul 10 de pe ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de activitate al asistenților personali 

ai persoanelor cu handicap grav pentru anul 2020. 
Se prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive, raportul compartimentului de 

resort, avizul comisiei de specialitate. 



Proiectul de hotărâre se supune la vot și este adoptat cu 13 voturi. 
Trecem la punctul 11 de pe ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre privind completarea domeniului public al comunei Mogoșești, 

județul Iași. 
Se prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de motive, raportul compartimentului de 

resort, avizul comisiei de specialitate. La acest punct este solicitată prezența d-lui Stoean 
Constantin, inspector achiziții în aparatul de specialitate. 
 Discuții: d-l Miton Constantin: drumul de la Mihalache Leon la Petruță Rusu dacă este 
asfaltat și au fost alocate fonduri în anii trecuți? 
 D-l Stoean Constantin: Am avut două proiecte de asfaltare până la această dată:  cu 
TEHNIC ASIST și cu VIAROM. Drumul din discuție nu a fost prins în cele două proiecte. 

Proiectul de hotărâre se supune la vot și este adoptat cu 13 voturi. 
Trecem la punctul 12 de pe ordinea de zi: 
Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizați, 

bugetul de stat și valoarea de cofinanțare de la bugetul local pentru investiția „Reabilitare 
Școală Gimnazială Mânjești, Comuna Mogoșești, județul Iași”. 

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

Proiectul de hotărâre se supune la vot și este adoptat cu 13 voturi. 
La finalul ședinței se înscriu la cuvânt următorii consilieri locali:  
D-l Fronea Vasile-Cristian: Terenul de la intrare în satul Mânjești unde a fost grajdul 

CAP, este domeniu public, ce suprafață are, cine îl deține? Este necesară identificarea tuturor 
terenurilor din domeniul public al comunei. 

În spatele Școlii Mânjești este un teren ce poate fi făcut teren de sport și un parc de 
joacă pentru copii. 

Fostul teren de sport din satul Mânjești, dacă sunt acte pe el, cine îl deține, de verificat. 
Cu colectarea gunoaielor, un salariat de la Primărie să meargă cu mașina de gunoi și să 

aducă la cunoștință cetățenilor care gunoaie trebuie puse în pubele și care nu. De dat 3 pubele 
pentru colectarea selectivă. 

Până la ședința următoare doresc să fiu informat cine le deține sau le are închiriate 
islazurile din comună. 

D-l Anton Vasile: de înștiințat cetățenii prin adresă cu privire la colectarea gunoiului. 
D-l Miton Constantin: Am mai solicitat ca drumul de la Arariței să se facă cu 

autogrederul, dar nu s-a făcut, când sunt salariați la Primărie care au salarii mari și libere de 
maxi-taxi. De verificat salariile cu activitatea desfășurată de fiecare. Doresc să fiu informat cu 
privire la activitatea desfășurată de fiecare salariat și salariul primit. 

Medical veterinar deține niște terenuri în satul Mânjești. Vreau să știu care este 
situația, sunt închiriate sau cum le deține? 



D-l Stan Ionel: Referitor la piatră. Ce cantități ați adus? Cât cântărește o mașină și cât 
mai aveți de adus? 

D-na primar. Domnul viceprimar se ocupă. Mai este de adus piatră. Va fi adusă piatră 
pentru toate ulițele comunei. Mașinile au tonaj mare, piatra a fost depozitată în anumite zone 
și cu utilajele Primăriei aceasta va fi dusă pe toate drumurile. 

D-l Lăcătușu Mihai-viceprimar: am contractat 2000 tone, din care 1000 tone refuz de 
ciur și 1000 tone balast. La nevoie vom mai suplimenta cu 1000 tone refuz de ciur. Avem un 
proiect de pietruire. Până la această data a fost adusă 70% din cantitatea de piatră. Când 
timpul va permite vom distribui piatra pe toate drumurile. 

D-l Așchiopoaei Mirel: În legătură cu personalul Primăriei. Să se angajeze personal 
calificat la Primărie și să se renunța la ACOR. Nu renuț la terenul de sport, un teren de fotbal 
omologat de federație, nu costă mult o echipă de fotbal în liga a 5-a. Primarul de la Miroslava 
are 3 echipe de fotbal. 

Nemaifiind alte probleme pe ordinea de zi, președintele ședinței declară închise 
lucrările şedinţei. 
 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal. 
 

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,      Secretar general, 
Andrei Constantin         Anton Mariana 


