CONSILIUL LOCAL MOSNA
JUD. IASI
PROCES VERBAL

Incheiat astazi 30.04.2020, în sedinta ordinara a Consiliului Local al
Comunei Mosna,judetul Iasi, care are loc în Localul Consiliului Local, la ora
16,00. La lucrarile sedintei participa 15consilieri din cei 15 consilieri care
formeaza Consiliul Local, secretarul general al comunei si primarul comuneidl. Georgel Popa sedinta fiind publica, asigurându-se conditii de desfasurare a
acesteia prin respectarea distantarii sociale ,precum si asigurarea
echipamentului cu masti si manuse pentru fiecare consilier participant la
sedinta .
Domnul presedinte de sedinta Cojocaru Stefan deschide lucrările
ședinței Consiliului Local desfasurate în incinta Caminului Cultural
Mosna cu următoarea ordine de zi:
1.Aprobarea Procesului verbal din sedinta anterioara
2. Proiect de hotarâre privind aprobarea reactualizarii organigramei statului de
functii si personal din aparatul de specialitate al Primarului comunei Mosna
conform referatelor nr 1300/13.04.2020 pct.1, 1299/13.04.2020
3. Proiect de hotarâre privind rectificare de buget
4. Proiect de hotarâre privind aprobarea actului Aditional 34 de la ARSACIS
( modificarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare
cu apa si canalizare nr 48/2009
5. Proiect de hotarâre privind aprobarea actului Aditional 35 de la ARSACIS
( modificarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare
cu apa si canalizare nr 48/2009 respectiv ale art.36 Tarife pct.3, celelalte clauze
ale contractului ramânând neschimbate.)
6. Proiect de hotarâre privind aprobarea actului Aditional 36 de la ARSACIS
( modificarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare
cu apa si canalizare nr 48/2009 anexa 2 si anexa 5
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7.Proiect de hotarâre privind aprobarea

mandatarii

unei persoane care sa

reprezinte UAT în vederea aprobarii modificarii tarifului de colectare si transport
a deseurilor menajere si similare altele decât cele reciclabile în cadrul sedintei
ADIS IASI

si împuternicirea presedintelui ADIS

sa semneze în numele UAT-

urilor membre Actul aditional nr 3 la contractul de delegare a gestiunii serviciului
de colectare si transport a deseurilor municipale
8. Continuarea programului de igienizare si securizare a cursurilor de apa din
intravilan ,în special
9. Aprobarea desfiintarii gropilor de gunoi din depozite de gunoi neautorizate
10.Realizarea unor consolidari de versanti prin impadurire pe cursurile de apa dar
si zona izlazului Recea unde procesul de degradare a solului este accentuat
11.Aprobarea realizarii igienizarii de fântâni de pe administrativul comunei Mosna
prin lansarea Programului ,,ADOPTA UN IZVOR,, prin care ne propunem
curatarea izvoarelor ,caselor de apa precum si protectia acestora în mod durabil
prin realizarea de împrejmuiri si acoperis cu sprijinul gospodarilor din comuna
12. Aprobarea închirierii / arendarii unor suprafete de teren din intravilan necesar
pentru comuna pentru realizarea unei Platforme de pretransfer a unor categorii de
deseuri altele decât cele mixte, respectiv din plastic,fier sau hirtie,materiale de
constructii,cauciuc, sticla, materiale voluminoase ,electronice sau industriale.
Diverse
Presedintele de sedinta supune spre aprobare ordinea de zi prezentata si
întreaba daca mai sunt si alte propuneri,nefiind alte propuneri se supune
spre aprobare ordinea de zi si se aproba în unanimitatea celor
15consilieri prezenti la sedinta
1. Se trece la discutarea punctului nr 1 din ordinea de zi
1. Aprobarea procesului verbal din sedinta anterioara
Domnul presedinte de sedinta dă cuvântul doamnei secretar care întreabă
Consiliul Local daca sunt multumiti de cele consemnate în procul verbal
încheiat în sedinta anterioara proces verbal care a fost pus la dispozitia
consilierilor ca document de sedinta .
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Constatand ca nu sunt obiecțiuni cu privire la continutul procesului verbal, se
supune la vot, fiind aprobate de cei 15 consilieri prezenti la sedinta cu 15
voturi pentru .

2. Se trece la discutarea punctului nr 2 din ordinea de zi
2. Proiect de hotarâre privind aprobarea reactualizarii organigramei statului de
functii si personal din aparatul de specialitate al Primarului comunei Mosna
conform referatelor nr 1300/13.04.2020 pct.1, 1299/13.04.2020
Domnul Primar aduce la cunostinta Consiliului Local Mosna, cele consemnate
prin referatul sus mentionat privind reactualizarea organigramei ,statului de
functii si personal spunând ca se modifica din urmatoarele considerente:
1. Desfiintarea postului contractual vacant de Consilier al Primarului pe perioada determinata
2. Desfiintarea postului contractual vacant de sofer din cadrul compartimentului situatii
urgenta pe perioada nedeterminata
3. Desfiintarea postului contractual vacant cu 01.01.2020 de muncitor necalificat din cadrul
compartimentului de gospodarire comunala perioada determinata înfiintat prin HCL NR
35/28.03.2019
4. Transformarea celor 5 posturi contractuale înfiintate prin HCL NR 35/28.03.2019
din cadrul gospodariei comunale din perioada determinata în perioada nedeterminata si ,
Înfiintarea a trei posturi contractuale în cadrul Centrului Cultural Mosna cu denumirea
compartimentului ,,Muzeul Satului,, având urmatoarele denumiri de mai jos
1. Manager- un post contractual cu 1 norma întreaga,perioada nedeterminata
2. Contabil- un post contractual cu ½ norma perioada determinata de 1 an
3. Responsabil ,, vizibilitate si comunicare,, un post contractual ,, cu ½ perioada
determinata de 1an

Domnul Primar aduce la cunostinta ca în aceasta perioada de angajare s-au
observat rezultate pozitive în activitatea

celor 5 muncitori angajati pe

perioada determinata din cadrul compartimentului de gospodarire comunala si
având în vedere ca pe viitor sunt multe obiective de îndeplinit
acestor

5posturi din

aprobare

transformarea

perioada

nedeterminata, iar privitor la înfiintarea

perioada
celor

propune spre
determinata în

trei posturi

sus

mentionate d-l Primar spune ca de fapt s-au desfiintat 3posturi si se înfiinteaza
alte trei posturi în cadrul Centrului Cultural

pentru

realizarea proiectului

,,HERITAGE,, iar dupa perioada de implementare managerul va
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ramine

responsabili cu conducerea ,,Muzeul Satului,, care intentionam sa functioneze
pe viitor, în comuna.
Domnul Consilier Local Ailenei Constantin –propune,
de mediatizare, de informare publica prin

luarea unor masuri

afise, pentru identificarea

si

colectarea anumitor obiecte traditionale din cele mai vechi timpuri , care pot
fi reconditionate , în vederea predarii /expunerii acestora la Muzeul Satului.
Domnul presedinte de sedinta, întreaba daca mai sunt alte întrebari sau
propuneri pentru acest punct ,nefiind alte discutii supune la vot, acest punct nr
2 de pe ordinea de zi, care este aprobat de cei 15 consilieri prezenti la sedinta
cu 15voturi pentru.
3.Se trece la discutarea punctului nr 3 din ordinea de zi
3. Proiect de hotarâre privind rectificare de buget
Domnul Primar aduce la cunostinta ca rectificarea se face ca urmare a primirii unor
fonduri prin Programului National de Dezvoltare Locala pentru realizarea investitiei apacanalizare si prezinta proiectul de rectificare dupa cum urmeaza mai jos.
VENITURI:

Nr.
Crt.

-lei-

Cod indicator influiente nov.

Denumirea indicatorilor

Trim II

Anul 2020
Trim. IV

1.

Cote defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

-1000

2.

Sume alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit
pentru echilibrarea bugetelor locale

04.02.04

-47000

3.

Sume defalcate din TVA

11.02.06

67000

4.

Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala

42.02.65

5.

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea
sectiunii de dezvoltare

37.02.03

6.

Varsaminte din sectiunea de functionare

37.02.04

238100
-15000
15000

Total venituri : 257100 lei
CHELTUIELI:

-

lei-

Nr.
crt.
1.

Denumirea
indicatorilor
Salarii de baza

Influente
Cod
indicator
An 2020
Trim. II
Trim III
Autoritati executive 51.02.01.03
10.01.01
-10
-10
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Trim. IV

2.
3.

Tichete de vacanta
10.02.06
10
10
Furnituri de birou
20.01.01
2000
2000
Alte bunuri si
4.
20.01.30
-5000
-24000
19000
servicii
Alte obiecte de
5.
20.05.30
10000
10000
inventar
Masini,
echipamente si
6.
71.01.02
12000
12000
mijloace de
transport
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 61.02.50
Alte bunuri si
7.
20.01.30
12000
12000
servicii
Invatamant secundar inferior 65.02.04.01
Alocatii pentru
8. transportul la si de
10.01.15
-2000
2000
la locul de munca
Posta, TV,
9.
20.01.08
800
800
telecomunicatii
Alte bunuri si
10.
20.01.30
2000
2000
servicii
Alte obiecte de
11.
20.05.30
1200
1200
inventar
Alte cheltuieli cu
12.
20.30.30
-2000
-2000
bunuri si servicii
.Alte institutii si actiuni sanitare 66.50.50
Alte obiecte de
13.
20.05.30
-12000
-12000
inventar
Camine culturale 67.02.03.07
60000
14. Alte active fixe
71.01.30
-60000
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agreement 67.02.05.03
15.
16.
17.

18.

-275000
Constructii
71.01.01
275000
Alte servicii in domeniul locuintei, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50
50000
Alte active fixe
71.01.30
-50000
Alimentare cu apa 70.02.05.01
30000
Constructii
71.01.01
-30000
Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.02.05.02
Alte cheltuieli cu
20.01.30
-3000
-3000
bunuri si servicii
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19.

Constructii

20.

Constructii

21.

Constructii

71.01.01
3000
3000
Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.02.06
71.01.01
238100
238100
Drumuri si poduri 84.02.03.01
135000
71.01.01
-135000

De asemenea domnul Primar aduce la cunostinta Consiliului Local ca
obiectivele de investitii (teren sport acoperi, construire gradinita,Centru de
zi pentru persoane vârstnice cu unitate de îngrijire la domiciliu sunt în
lucru si este multumit de evolutia acestora ,ca mai sunt de onorat facturi
prioritare fiind platile la lucrarile care evolueaza mai rapid .
Domnul Consilier Local Bârsan Ioan - aduce în discutie problema apei,
spunând ca ar fi bine sa ne gândim la asigurarea unei rezerve de apa
pentru comuna în contextul

fenomenele meteo de astazi cu care ne

confruntam ( seceta,calamitati), prin construirea unor bazine de captare a
apei,deasemeni propune

amplasarea unor banci la o anumita distanta

pe domeniul public pentru un moment de repaus a batrânilor.
Domnul Consilier Ailenei Constantin –spune ca sa fim mai optimisti
Domnul Consilier Tapu Neculai –spune ca înca nu sunt probleme
Domnul presedinte de sedinta, întreaba daca mai sunt alte întrebari sau
propuneri pentru acest punct ,nefiind alte discutii supune la vot, acest punct nr
3 de pe ordinea de zi, care este aprobat de cei 15 consilieri prezenti la sedinta
cu 15voturi pentru.
4.Se trece la discutarea punctului nr 4 din ordinea de zi
4. Proiect de hotarâre privind aprobarea actului Aditional 34 de la ARSACIS (
modificarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare
cu apa si canalizare nr 48/2009
Domnul Viceprimar aduce în discutie proiectul de hotarâre privind modificarea
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si
canalizare nr 48/2009 conform Actului aditional nr 34 acesta având loc ca urmare
a completarii Anexei 1 (b) Zonele Urbane pentru Serviciul Public de Canalizare
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din Contractul nr 48 /2009 prin includerea UAT-lor Trifesti,Probota, Golaiesti,
Harmanesti din jud. Iasi., a completarii art.72 alin 1 lit d din Contractul nr 48/2009
lista bunurilor proprietate publica si privata transmise spre folosinta operatorului
pe durata contractului sus mentionat.
Presedintele de sedinta, întreaba daca mai sunt alte întrebari sau propuneri pentru
acest punct din partea consiliului local ,nefiind alte discutii supune la vot, acest
punct nr 4de pe ordinea de zi, care este aprobat

de cei 15 consilieri prezenti la

sedinta cu 15voturi pentru.
5.Se trece la discutarea punctului nr 5 din ordinea de zi
5. Proiect de hotarâre privind aprobarea actului Aditional 35 de la ARSACIS (
modificarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare
cu apa si canalizare nr 48/2009 respectiv ale art.36 Tarife pct.3, celelalte clauze
ale contractului ramânând neschimbate.)
Domnul Primar propune o amînare a acestui punct nr 5 din ordinea de zi pentru o
sedinta viitoare, deoarece considera ca nu este stabilita o echitate între consumatori
si sa le solicitam prin adresa,comunicarea unor criterii clare de calcul al pretului
/mc consum apa.Asadar domnul Presedinte de sedinta supune la vot aminarea
acestui punct din ordinea de zi si se aproba în unanimitatea celor 15 consilieri
prezenti la sedinta cu 15 voturi, 0împotriva ,0 abtineri.
6.Se trece la discutarea punctului nr 6 din ordinea de zi
6. Proiect de hotarâre privind aprobarea actului Aditional 36 de la ARSACIS
( modificarii Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare
cu apa si canalizare nr 48/2009 anexa 2 si anexa 5
Domnul Viceprimar aduce în discutie proiectul de hotarâre privind modificarea
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si
canalizare

nr 48/2009

conform Actului aditional nr 36

din considerentul

modificarii si completarii Anexei 2 din Dispozitii Speciale partea de apa ,,Pretul
pentru bransare si alte servicii –apa si Anexa 5 din Dispozitii Speciale partea de
apa ,,Pretul pentru prestari servicii terti,, conform continutului din tabelul anexat
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la prezentul act aditional nr 36

precum si

modificarea si completarea

din

Dispozitii Speciale partea de canalizare ,,Pretul pentru racordare si alte servicii
de canalizare ,, conform continutului din tabelul anexat la prezentul act aditional
( tot din anexa 2)
Presedintele de sedinta, întreaba daca mai sunt alte întrebari sau propuneri pentru
acest punct din partea consiliului local ,nefiind alte discutii supune la vot, acest
punct nr 6 de pe ordinea de zi, care este aprobat de cei 15 consilieri prezenti la
sedinta cu 15voturi pentru.
7.Se trece la discutarea punctului nr 7 din ordinea de zi
7.Proiect de hotarâre privind aprobarea
reprezinte

UAT

în vederea

mandatarii

aprobarii modificarii

unei persoane care sa
tarifului de colectare

si

transport a deseurilor menajere si similare altele decât cele reciclabile în cadrul
sedintei ADIS IASI si împuternicirea presedintelui ADIS sa semneze în numele
UAT-urilor membre Actul aditional nr 3 la contractul de delegare a gestiunii
serviciului de colectare si transport a desurilor municipale
Domnul Primar

aduce în discutie

proiectul de hotarare privind aprobarea

manadatarii unei persoane care sa reprezinte UAT Mosna in vederea aprobarii
modificarii tarifului de colectare si transport a deseurilor menajere si similare
altele decât reciclabile

în cadrul sedintei ADIS IASI

si împuternicirea

presedintelui ADIS sa semneze în numele UAT-urilor membre Actul aditional nr
3 la contractul de delegare a gestiunii serviciului de colectare si transport

a

desurilor municipale si propune doar desemnarea reprezentantului UAT respectiv
Primarul comunei iar în lipsa acestuia viceprimarul comunei sub rezerva amînarii
pentru alta sedinta in vederea analizarii criteriilor de stabilire a preturilor .
Presedintele de sedinta, întreaba daca mai sunt alte întrebari sau propuneri pentru
acest punct ,nefiind alte discutii supune la vot, acest punct nr 7 de pe ordinea de zi,
care este aprobat de cei 15 consilieri prezenti la sedinta cu 15voturi pentru.
8.Se trece la discutarea punctului nr 8 din ordinea de zi
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8. Continuarea programului de igienizare si securizare a cursurilor de apa din
intravilan .
Domnul Primar aduce la cunostinta ca pe viitor va trebui luate masuri de
precautie privind modul de întretinere a cursurilor de apa,propune aducerea
la cunostinta si chiar implicarea directa a proprietarului din dreptul cursului de
apa, în sensul unei supervizari ce duc la igienizarea acestuia .
Presedintele de sedinta, întreaba daca sunt deacord cu aceste masuri propuse
,nefiind alte discutii supune spre aprobare acest punct nr 8 de pe ordinea de zi care
se aproba în unanimitatea celor prezenti.
9.Se trece la discutarea punctului nr 9 din ordinea de zi
9. Aprobarea desfiintarii gropilor de gunoi din depozite de gunoi neautorizate
Domnul primar aduce la cunostinta ca pentru zona recea –izlaz va lua masuri de
desfiintare a depozitelor de gunoi neautorizate prin amplasarea a doua cameri de
luat

vederi

pentru indentificarea celor

care arunca gunoiul la voia

intimplarii,dar pentru aceasta va trebui sa monteze 10 stilpi pentru instalarea
camerilor de luat vederi.
Presedintele de sedinta, întreaba daca sunt deacord cu aceste masuri propuse de
d-l primar, nefiind alte discutii supune spre aprobare acest punct nr 9de pe ordinea
de zi care se aproba în unanimitatea celor prezenti.
10.Se trece la discutarea punctului nr 10 din ordinea de zi
10.Realizarea unor consolidari de versanti prin impadurire pe cursurile de apa
dar si zona izlazului Recea unde procesul de degradare a solului este accentuat
Domnul primar aduce la cunostinta ca pentru zona recea –izlaz va lua masuri de
Impadurire pentru consolidarea versantilor deoarece solul se regaseste într-o stare
avansata de degradare .
Presedintele de sedinta, întreaba daca sunt deacord cu aceste masuri propuse
,nefiind alte discutii supune spre aprobare acest punct nr 10 de pe ordinea de zi
care se aproba în unanimitatea celor prezenti.
11.Se trece la discutarea punctului nr 11 din ordinea de zi
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11.Aprobarea realizarii igienizarii de fântâni de pe administrativul comunei Mosna
prin lansarea Programului ,,ADOPTA UN IZVOR,, prin care ne propunem
curatarea izvoarelor ,caselor de apa precum si protectia acestora în mod durabil
prin realizarea de împrejmuiri si acoperis cu sprijinul gospodarilor din comuna
Domnul primar aduce la cunostinta intentia privind igienizarea tuturor fintânilor de
pe domeniul public ,al caselor de apa, precum si consolidarea

si acoperirea

acestora . Va trebui mai întîi edentificate si stabilit un deviz de lucrari pentru
realizarea acestui obiectiv .
Presedintele de sedinta, întreaba daca sunt deacord cu aceste propuneri pentru
punctul nr 11de pe ordinea de zi, nefiind alte discutii pe marginea acestui punct se
supune spre aprobare si se aproba în unanimitatea celor 15 consilieri prezenti la
sedinta cu 15 voturi pentru.

12 Se trece la discutarea punctului nr 12 din ordinea de zi
12. Aprobarea

închirierii / arendarii unor suprafete de teren din intravilan

necesar pentru comuna pentru realizarea unei Platforme de pretransfer a unor
categorii

de deseuri

altele

decât cele mixte, respectiv din plastic,fier sau

hirtie,materiale de constructii,cauciuc, sticla, materiale voluminoase ,electronice
sau industriale.
Domnul Primar

aduce la cunostinta consiliului si solicita propuneri din partea

Consiliului Local de închirierea unui spatiu în scop administrativ de catre Primarie
în vederea depozitarii si pretransferului pentru unele categorii de deseuri altele
decât cele mixte, respectiv din plastic,fier sau hirtie,materiale de constructii,cauciuc,
sticla, materiale voluminoase ,electronice sau industriale.
Se propune un loc intravilan –gradina de la Mocanita si se amina pentru o sedinta
viitoare acest punct

în vederea identificarii

mai multor

locuri de

terenuri

intravilane pentru aceasta destinatie de realizarea unei Platforme de pretransfer a
unor categorii de deseuri
DIVERSE
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Domnul presedinte de sedinta ,întreaba daca mai sunt alte probleme diverse de
discutat ,nefiind alte diverse de discutat multumeste pentru participarea celor
prezenti la sedinta si declara sedinta închisa.
Prezentul proces verbal contine un nr de 11 pagini
Încheiat astăzi 30.04.2020

PRESEDINTELE SEDINTEI,

SECRETARUL COMUNEI MOSNA

Consilier local
Cojocaru Stefan

Diaconu Rodica

11

