
1 

 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOSNA 

JUDETUL  IASI 

 

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astazi  data de   17.12.2020, ora   16,00  ca urmare a  şedinței    ordinare 

a Consiliului Local al comunei Moșna,județul Iași, care va avea loc în localul   

Centrului Cultural Mosna asigurându-se  conditii  pentru  desfasurarea  acesteia  

(masti,  distantare sociala)       

    La lucrarile sedintei participa :  15 consilieri  locali, din cei  15 consilieri  în 

functie  care formeaza Consiliul  Local 

primarul comunei-dl.  Georgel Popa ,secretara consiliului local Diaconu Rodica  

Având în vedere  ca este asigurata majoritatea pentru întrunirea acestei sedinte  

fiind publica, domnul presedinte de sedinta  deschide sedinta  cu   următoarea 

ordine de zi:  

  Aprobarea procesului verbal din sedinta anterioara 

 1 Proiect de hotarâre privind rectificare de buget  /2020( conf dispoz 

primarului  nr 272/11.12.2020) 

 2.Proiect de hotarâre privind desemnarea unui reprezentant( Primar si 

înlocuitor Viceprimar) în  care sa reprezinte  UAT –Comuna Mosna  în 

sedintele ADIS   si ARSACIS  Iasi.     ca urmare a alegerilor  locale  din 

SEPTEMBRIE 2020 

3.Proiect de hotarâre privind  aprobarea ROF  pentru compartimentul 

situatii de urgenta din aparatul de specialitate al Primarului  comunei 

Mosna jud Iasi. 

4. Proiect de hotarâre privind  aprobarea  Taxelor si impozitelor locale  

pentru anul 2021 aplicate  la nivelul comunei Mosna jud. Iasi   

5. Proiect de hotarâre privind  aprobarea unui Plan de actiune  la nivelul 

comunei Mosna privind prevenirea unor fenomene  meteorologice  specifice 

sezonului rece  

  Diverse.  

Ordinea de zi se supune aprobarii, fiind aprobata în unanimitatea celor prezenti  

  Aprobarea proceselor  verbale   din sedintele  anterioare    respectiv 

26.11.2020si 04.12.2020 

Domnul    presedinte de sedinta  dă  cuvântul  doamnei  secretar  care   întreabă  

Consiliul  Local   daca   sunt  multumiti de cele consemnate  în procesele  
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verbale      încheiate   în sedintele   anterioare sus mentionate    care au  fost puse 

la dispozitia consilierilor  ca document de sedinta . 

Constatand ca nu sunt obiecțiuni cu privire la continutul   acestora ,   se  supune 

la vot,  fiind aprobat  de cei 15 consilieri prezenti la sedinta  cu 15voturi 

pentru,0 împotriva,0 abtineri   din 15 consilieri în functie .       

1.Se trece la discutarea primului punct din ordine respectiv, 

1 Proiect de hotarâre privind rectificare de buget  /2020( conf dispoz primarului  

nr 272/11.12.2020 

Are cuvântul d-l Primar  facând  urmatoarele precizari cum ar fi: 

-  ca  mai este putin timp pîna la încheierea  acestui an spunând ca s-au  

centralizat toate sumele  necheltuite  de la anumite  capitole  si   propune sa fie 

incluse  la capitolul investitii  în special la  obiectivul de investitii  

,,Înfiintare Centrul de zi pentru persoane vârstnice  cu unitate de îngrijire la 

domiciliu,, 

-aduce la cunostinta  ca se vor continua  lucrarile de reabilitare al segmentelor 

de drum  ramase neasfaltate  dupa ce se va încheia  cu  lucrarile de   extindere 

al  sistemului  retelei de apa-canalizare în comuna,   pentru realizarea acestora   

avem nevoie  de  timp   favorabil, spunînd ca  există  resurse,utilaje si piatra  

pentru  reabilitarea acestora.   

Domnul Primar  aduce în discutie proiectul de hotarâre nr.3819/11.12.2020 

privind rectificarea de buget  potrivit adresei   nr 5256/10.12.2020 pentru care  

s-a emis  dispoz primarului  nr 272/11.12.2020  pâna la adoptarea hotarârii  în 

sedinta de consiliu,  urmare  termenului  de comunicare catre DGRFP Iasi   

privind rectificarea de buget  fiind  respectiv  15.12.2020 , iar acum  s-a adus    

si la cunostinta   dvs. în vederea    emiterii   hotarârii  de consiliu.  

Prin adresa nr 5256/10.12.2020  de  înstiintare a   suplimentarii  bugetului  s-a 

facut  conform  

HG Nr.1044/04.12.2020  prin care s-a aprobat  pentru UAT-le din  judet 

suplimentarea  sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata respectiv   

pentru  cod indicator  110206-6800205  privind  echilibrarea  bugetelor  locale  
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pe anul 2020,  din  Fondul de rezerva  bugetara la dispozitia Guvernului ,  suma 

de 30 mii lei , pentru  plata drepturilor  asistentilor personali  ai persoanelor cu 

handicap  grav si a indemnizatiilor persoanelor cu handicap   care trebuie prinse 

în  bugetul local  prin adoptarea   hotarârii consiliului  local. 

Deasemeni d-l Primar aduce la cunostinta Consiliului Local Mosna, ca  va  fi 

activ în urmarirea  tuturor  Programelor care sunt finantabile  în vederea 

depunerii de noi proiecte   pentru obiective de investitii pentru comunitate si 

solicita  să se vina  cu propuneri noi de proiecte   si din partea consiliului local. 

Domnul presedinte de sedinta  supune aprobarii punctul nr 1  din ordinea de zi 

care se aproba  în unanimitatea  celor   15 consilieri prezenti cu 15 voturi pentru, 

0 impotriva si 0 abtineri  din totalul de  15 consilieri în functie. 

 2.Se trece la discutarea  punctului  2  din ordine respectiv,  

2.Proiect de hotarâre privind desemnarea unui reprezentant( Primar si înlocuitor 

Viceprimar) în  care sa reprezinte  UAT –Comuna Mosna  în sedintele ADIS   si 

ARSACIS  Iasi.     ca urmare a alegerilor  locale  din septembrie  2020 

Domnul Primar spune ca s-au primit adrese de la ADIS si ARSACIS Iasi în 

vederea  desemnariii reprezentantului UAT-comuna Mosna , a înlocuitorului 

acestuia  iar în lipsa  celor doi reprezentanti desemnati   se propune desemnarea 

numitei Negru Anca –Georgiana  care lucreaza în cadrul compartimentului de 

dezvoltare locala având atributii pe aceasta  directie  respectiv iluminat,apa, 

canalizare   si care ar fi în masura  sa   ne reprezinte  în sedintele  de la ADIS si 

ARSACIS atunci când prezenta  nu poate fi asigurata de catre Primar si 

Viceprimar . 

Domnul presedinte de sedinta   propune si  supune aprobarii   desemnarea  ca 

reprezentant al  UAT-comuna Mosna  pe d-l Primar Georgel Popa  în ARSACIS 

si ADIS  iar înlocuitorul  acestuia pe d-l Viceprimar  Luchian Mihaita , iar  în 

lipsa acestora  pe   referent Negru Anca Georgiana   care sa participe la sedintele  

organizate de  asociatiile sus mentionate.Asadar supune aprobarii acest  punct  

nr 2 din ordinea de zi  care se aproba  în unannimitatea  celor  15 consilieri 
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prezenti cu 15 voturi pentru, 0 impotriva si 0 abtineri  din totalul de  15 

consilieri în functie. 

3  Se trece la discutarea  punctului  3  din ordine respectiv,  

3.Proiect de hotarâre privind  aprobarea ROF  pentru compartimentul 

situatii de urgenta din aparatul de specialitate al Primarului  comunei 

Mosna jud Iasi. 

Doamna  secretar aduce la cunostinta  Consiliului Local  cîteva date privind 

continutul  regulamentului  precum si despre  constituirea serviciului  voluntar  

 

    Prin prezentul “Regulament” se stabileşte organizarea, modul de funţionare, 

componenţa, atribuţiile şi dotarea serviciului voluntar pentru situaţii de urgenţă 

conform prevederilor art. 15 din Legea nr. 481/2004 privind protecţia civilă 

republicată, Legea nr.307 din 2006 privind apărarea împotriva incendiilor, a 

Hotărârii Guvernului nr. 642/29.06.2004 pentru aprobarea Criteriilor de 

clasificare a unităţilor administrativ-teritoriale, instituţiilor publice şi 

operatorilor economici din punct de vedere al protecţiei civile, în funcţie de 

tipurile de riscuri specifice, a Ordinului Ministerului Afacerilor Interne nr. 75 

din 27.06.2019 pentru aprobarea Criteriilor de performanţă privind constituirea, 

încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare şi a serviciilor private pentru situaţii 

de urgenţă.  

 

 1.Constituirea serviciului 

  1. Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă este o structură specializată, cu 

o dotare specifică, ce se constituie în subordinea consiliului local şi este destinat 

să desfăşoare activităţi de prevenire, monitorizare şi gestionare a situaţiilor de 

urgenţă în sectorul de competenţă, să coordoneze resursele umane, materiale, 

financiare şi de altă natură necesare restabilirii stării de normalitate, în scopul 

protejării populaţiei, bunurilor şi mediului împotriva efectelor negative ale 

situaţiilor de urgenţă şi înlăturarea operativă a urmărilor acestora.  
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2.Prezentarea succinta a activitatii serviciului în functie de tipurile de risc gestionate. 

 

     2 .  Serviciul voluntar pentru situaţii de urgenţă al comunei Moșna se 

clasifică conform art.19, alin. 1,  pct. b. ca fiind un serviciu de tip V2,  format 

dintr-un şef serviciu, compartiment pentru prevenire,  grupă de intervenție care 

încadrează autospeciala de stingere cu apă  și după caz, una sau mai multe 

echipe specializate și atelier de reparații; Serviciul voluntar asigură intervenţia în 

sectorul de competenţă, ca urmare a situaţiilor de urgenţă create sau desfăşoară 

acţiuni pentru aplicarea hotărârilor Consiliului local privind limitarea urmărilor 

dezastrelor, asigurarea logistică a populaţiei din zonele afectate, sprijinirea 

serviciilor de urgenţă profesioniste pe timpul intervenţiei acestora. 

Domnul presedinte de sedinta  întreabă daca mai sunt si alte întrbari din partea 

Consiliului pentru acest punct? Nefiind  alte întrebari se  supune aprobarii acest 

punct  nr 3 din ordinea de zi  care se aproba  în unannimitatea  celor prezenti 

cu 15voturi pentru, 0 impotriva si 0 abtineri  din totalul de  15 consilieri în 

functie. 

4 Se trece la discutarea  punctului  4  din ordine respectiv 

4. Proiect de hotarâre privind  aprobarea  Taxelor si impozitelor locale  

pentru anul 2021 aplicate  la nivelul comunei Mosna jud. Iasi   

Domnul  Primar discuta  proiectul de hotarâre  privind aprobarea  Taxelor si 

impozitelor locale  pentru anul 2021   si propune  ca acestea  să ramâna aplicate  

la nivelul  anului 2020, sub rezerva aparitiei  modificarilor  legislative si  functie  

si de  bugetul  local   care va fi  aprobat  pe anul 2021, atunci fiind nevoiti  să 

reactualizam   taxele si impozitele,  în special   vom avea  în vedere  taxa de 

salubrizare   pentru  care  va trebui  încurajata  pe viitor  colectarea  selectiva 

deoarece  se  fac plati  mari  pe /kg  de catre Primarie ,  urmare a amestecului în 

gunoiul menajer ( cu pamînt,piatra,materiale de constructii ) ,  si solicita 

propuneri /masuri pe viitor  pentru   colectarea  selectiva al  gunoiului.  

Domnul presedinte de sedinta  întreabă daca mai sunt si alte întrbari din partea 

Consiliului pentru acest punct? Nefiind  alte întrebari se  supune aprobarii acest 

punct  nr 4 din ordinea de zi  care se aproba  în unannimitatea  celor prezenti 

cu 15voturi pentru, 0 impotriva si 0 abtineri  din totalul de  15 consilieri în 

functie. 
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5 Se trece la discutarea  punctului  5  din ordine respectiv 

5. Proiect de hotarâre privind  aprobarea unui Plan de actiune  la nivelul 

comunei Mosna privind prevenirea unor fenomene  meteorologice  specifice 

sezonului rece  

Domnul  Viceprimar prezinta planul de actiune pentru  combaterea fenomenelor  

meteorologice  periculoase specifice sezonului rece perioada  anului   2020-2021 

stabilit la nivelul comunei Mosna,jud. Iasi, conform anexei care a fost înaintat ca 

document de sedinta : 

Domnul presedinte de sedinta  întreabă daca mai sunt si alte întrebari   sau 

propuneri din partea Consiliului pentru acest punct? Nefiind  alte întrebari se  

supune aprobarii acest punct  nr 5 din ordinea de zi  care se aproba  în 

unannimitatea  celor prezenti cu 15voturi pentru, 0 impotriva si 0 abtineri  din 

totalul de  15 consilieri în functie. 

Diverse  

  Are cuvântul domnul   Consilier Local,Darie Vasile ca urmare a ultimei sedinte  

de  consiliu din anul 2020 si  în contextul încheierii  si  începutul mandatului de 

consilier local      prin care aduce  aprecieri   noului  consiliu  considerat  

responsabil,punctual  fara existenta unor  divergente între consilieri, deasemeni  

aduce la cunostinta   că prezenta sa fie  realizata în unanimitate  pe viitor  si 

transmite ca încontinuarie  sa ne mentinem la fel. 

Totodata  aduce  multumiri si d-lui  Primar al comunei Mosna Georgel Popa , 

pentru eforturile  facute  pentru  comunitatea  noastra  si încheie prin adresare de 

urari  tuturor  celor prezenti. cu  un calduros ,,La multi ani !   

            Avand in vedere ca s-au epuizat   toate punctele înscrise din  ordinea de 

zi  si alte  probleme diverse  nu mai sunt de discutat, domnul presedinte de 

sedinta, multumeste pentru participare celor prezenti, si declara sedinta închisa. 

Prezentul proces verbal contine   6pagini  

                                                                                      Data   17.12.2020 

               PRESEDINTELE SEDINTEI,                               SECRETAR  GENERAL AL COMUNEI, 

                          Consilier local                                                                       Diaconu Rodica 

                           Ciobeica Mihai  
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