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CONSILIUL LOCAL MOSNA 

JUD. IASI 

PROCES VERBAL   

   Incheiat astazi   07.08.2020,  ora  11,00 în sedinta   ordinara a Consiliului 

Local al Comunei Mosna,judetul Iasi, care are loc în Localul  Caminul  Cultural  

Mosna, fiind asigurate  conditii optime de desfasurare a sedintei   respectiv  

asigurarea  cu masti si manusi   precum si pastrarea distantarii sociale  între 

consilieri. 

  La lucrarile sedintei participa   15 consilieri  locali,  

din cei  15 consilieri care formeaza Consiliul  Local secretarul comunei  si 

primarul comunei-dl.  Georgel Popa  sedinta fiind publica.  

Domnul   Consilier Local,     Tapu Neculai ,   deschide lucrările ședinței, cu   

următoarea ordine de zi:    

Aprobarea procesului verbal din sedinta anterioara 

1.Proiect de  hotarâre  privind rectificare de buget /2020  (DISPOZ 

172/21.07.2020,NOTIFICARE Nr 5658/06.08.2020 de la MADR  -Agentia 

pentru Finantarea  Investitiilor Rurale. 

2. Proiect de hotarâre privind  reactualizarea HCL NR 1/03.01.2018 privind  

,, Extindere retea de canalizare  în sat Mosna comuna Mosna, jud. Iasi  ,, 

 

  Presedintele de sedinta supune spre aprobare ordinea de zi,fiind aprobata în 

unanimitatea celor 15 consilieri prezenti la sedinta . 

Domnul    presedinte de sedinta  dă  cuvântul  doamnei  secretar  care   întreabă  

Consiliul  Local   daca   sunt  multumiti de cele consemnate  în procesul  verbal     

încheiat  în sedinta  anterioara   care a  fost pus la dispozitia consilierilor  ca 

document de sedinta . 

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 15voturi 

pentru,0 împotriva,0 abtineri   din 15 consilieri în functie .    
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1. Se trece la discutarea punctului nr 1 din ordinea de zi   

  1.Proiect de  hotarâre  privind rectificare de buget /2020    
 

Domnul Primar   discuta  proiectul de rectificare  bugetara în forma  prezentata 

mai jos  si  aduce la cunostinta consilierilor locali  ca s-a primit  suma de  

327511,84 lei echivalentul  a 72155,06 Euro  de la Agentia pentru  Finantarea  

Investitiilor Rurale  conform Notificarii  nr 5658/06.08.2020 pentru cererea de 

plata  P0720EN00011512400085.2 pentru  realizarea  obiectivului ,,Construire  

Gradinita cu Program Normal   ,, în comuna Mosna,jud. Iasi,  

-deasemeni   propune  alocarea unei sume  de 10miide lei  conform rectificarii 

sa fie repartizati  la biserica ordodoxa pentru amenajare/reabilitare  capela din 

incinta bisericii,în vederea asigurarii  unor conditii minimale. 

Domnul Primar prezinta proiectul  dupa cum urmeaza mai jos    

VENITURI:                                                                                          -

lei-                                                                                                                                              

Nr. 

Crt. 
Denumirea indicatorilor 

Cod indicator 

-  influiente  

Anul 2020 

Trim. III 

1 Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 42.65.00 95220.00 

2. 
Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea proiectelor 

din PNDR 2014-2020 
43.31.00 116430,00 

3. Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 48.04.01 273300,00 

4. 
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea 

sectiunii de dezvoltare 
37.02.03 10000 

5. Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 -10000 

 TOTAL VENITURI  484950.00 

 

CHELTUIELI:                -

lei- 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

indicatorilor 

Cod 

indicator 

Influente 

An 2020 Trim. III Trim IV 

Sanatate 65.02.03.01 

1. 
Finantare externa 

nerambursabila 
58.02.02 650 650  

 
Finantare externa 

nerambursabila 
58.04.02 273300 273300  



3 
 

 Total 66.02.50.50  273950 273950  

Servicii religioasa 67.02.06 

2. 
Alte bunuri si servicii 

pentru intretinere 
20.01.30 10000 10000  

 Total 67.02.06  10000 10000  

Asigurari si asistenta sociala  68.02.50 

3. Cheltuieli neeligibile  58.01.03 25000 25000  

4. 
Masini, echipamente, 

mijloace de transport 
71.01.02 80780 80780  

 Total 68.02.50  105780.00 105780  

Canalizarea si tratarea apelor reziduuale  74.02.06 

5. Constructii  71.01.01 95220 95220  

 Total 74.02.06  95220 95220  

 TOTAL CHELTUIELI  484950.00 484950.00  

  si propune spre aprobare  acest proiect  din ordinea de zi 

Domnul Presedinte întreaba daca sunt  întrebari ,nelamuriri  pentru acest punct 

din ordinea de zi ,nefiind  se supune la vot si se aproba în unanimitatea celor 

prezenti cu 15 voturi pentru,0 împotriva,0 abtineri. 

2. Se trece la discutarea punctului nr 2 din ordinea de zi   

2. Proiect de hotarâre privind  reactualizarea HCL NR 1/03.01.2018 privind  

,, Extindere retea de canalizare  în sat Mosna comuna Mosna, jud. Iasi  ,, 

Domnul Primar  spune ca atunci când s-a fundamentat  Proiectul  s-a omis  

punctul de racordare la retea  respectiv,, Centru de zi  pentru persoane 

vârstnice  cu unitate de îngrijire la domiciliu,, si de aceea  va trebui  

achizitionate doua pompe  de colectare si refulare a apelor uzate de la  

,, Centru de zi,, deoarece  de la Statia  de pompare   pina la punctul Centru este 

o distanta de 402m si o  contrapanta de 3m, fiind necesare aceste  pompe , 

reprezentind o valoare de 50 mii lei. 

Domnul Consilier  Ciobeica Mihai  -întreaba daca  conducta nu poate fi  pusa 

prin cadere pentru  o supravietuire  mai îndelungata  în sensul  evitarii 

achizitionarii acestor pompe? 

Domnul Primar spune ca  conform masuratorilor topo din schita  cota este de 

131,56mpentru caminul de colectare si nu poate  fi pusa prin  cadere conducta 

Deasemeni spune d-l Primar ca exista si posibilitatea  efectuarii unei fose 
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vitanjabile  dar având în vedere ca exista statia de pompare în apropiere/zona 

respectiva ,  propune sa mergem  pe varianta achizitionarii acestor doua pompe  

în suma de 50 mii lei  fiind necesar   reactualizarea valorii  de investitie  stabilita 

prin HCL NR 1/03.01.2018   în suma de 6717.034,00lei inclusiv TVA. 

Domnul Presedinte întreaba daca sunt  întrebari ,nelamuriri  pentru acest punct 

din ordinea de zi ,nefiind  se supune la vot si se aproba în unanimitatea celor 

prezenti cu 15 voturi pentru,0 împotriva,0 abtineri, din 15 consilieri în functie. 

DIVERSE  

Având în vedere ca s-a discutat   punctele  înscrise     de pe ordinea de zi  si ca 

alte probleme  diverse  nu mai sunt  de discutat , domnul presedinte  de sedinta  

multumeste pentru participarea celor prezenti si    declara sedinta închisa 

Prezentul proces  verbal contine un nr de    4  pagini 

 

 
                                                          Încheiat  astăzi    07.08. 2020 

PRESEDINTELE SEDINTEI,                                              SECRETARUL COMUNEI MOSNA                   

   Consilier local                                                                                             Diaconu Rodica   

    Tapu Neculai  

 

 


