CONSILIUL LOCAL MOSNA
JUD. IASI
PROCES VERBAL
Incheiat astazi 17.07.2020, ora 17 ,00 în sedinta extraordinara 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 spatiu suficient pentru pastrarea
distantarii sociale între consilieri.
La lucrarile sedintei participa 14

consilieri locali, 1 consilier local respectiv d-l

Tapu Neculai, fiind absent motivat de la aceasta sedinta.
din cei 15 consilieri care formeaza Consiliul Local secretarul comunei si
primarul comunei-dl. Georgel Popa sedinta fiind publica.
Domnul Consilier Local, Tapu Neculai , lipseste de la sedinta de consiliul ,
iar potrivit art 123 alin 3 din OUG NR 57/2019 poate fi ales un alt
presedinte de sedinta care sa tina lucrarile sedintei din ziua respectiva, se
solicita propuneri din partea Consiliului Local.
D-l Consilier Local Luchian Mihaita propune ca presedinte de sedinta
pentru data de 17 iulie 2020 pe d-na
Consilier Local Ignat Maricela, nefiind alte propuneri, se supune la vot
propunerea facuta pentru data de 17 07.2020 si se aproba cu 13 voturi,0
impotriva ,1 abtinere, care deschide lucrările ședinței, cu următoarea ordine de
zi:
1Alegerea unui presedinte de sedinta pentru data de 17 iulie 2020
2Aprobarea procesului verbal din sedinta anterioara
3.Proiect de hotarâre privind rectificare de buget /2020
4.Proiect de hotarâre privind reactualizarea HCL NR 14/24. 02.2020
(aprobarea Calendarului Cultural al activitatilor ce se vor desfasura în
cadrul Centrului Cultural Mosna pentru anul 2020
Programului Cultural Mosna)
5.Proiect de hotarâre privind aprobarea unor cheltuieli neeligibile
reprezentând diferenta de cost a ofertei de achizitionare a unei furgonete
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aprobata prin cheltuieli eligibile prevazute prin Proiectul Infiintare
Centru de zi cu unitate de îngrijire la domiciliu
Presedintele de sedinta supune spre aprobare ordinea de zi,fiind aprobata în
unanimitatea celor 14 consilieri prezenti la sedinta .
1. Se trece la discutarea punctului nr 1 din ordinea de zi
1Alegerea unui presedinte de sedinta pentru data de 17 iulie 2020
D-l Consilier Local - Viceprimar al comunei Mosna , Luchian Mihaita
propune ca presedinte de sedinta numai pentru data de 17 iulie 2020 pe d-na
Consilier Local Ignat Maricela care se supune la vot si se aproba cu 13
voturi,0 impotriva ,1 abtinere, din cei 14 consilieri prezenti la sedinta si
15consilieri în functie .
2. Se trece la discutarea punctului nr 2 din ordinea de zi
2Aprobarea procesului verbal din sedinta anterioara
Doamna presedinte de sedinta dă cuvântul doamnei secretar general, care
întreabă Consiliul Local daca sunt multumiti de cele consemnate în
procesul verbal încheiat în sedinta anterioara.
Constatand ca nu sunt obiecțiuni cu privire la continutul procesului verbal, se
supune la vot, fiind aprobate de cei 14 consilieri prezenti la sedinta cu 14voturi
pentru,0 împotriva,0 abtineri si 15consilieri în functie .
3. Se trece la discutarea punctului nr 3 din ordinea de zi
3.Proiect de hotarâre privind rectificare de buget /2020
Domnul Primar discuta proiectul de rectificare bugetara în forma prezentata
mai jos

SURSA A
VENITURI:

-lei-

Nr.
Crt.

Denumirea indicatorilor

Cod indicator influiente

1.

Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea
sectiunii de dezvoltare

37.02.03

Anul 2020
Trim. III
-10000

2

2.

Varsaminte din sectiunea de functionare

37.02.04

10000

TOTAL VENITURI

0

CHELTUIELI:

-

lei-

Influente
Cod
indicator
An 2020 Trim. III
Trim IV
Camine culturale - 67.02.03.07
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
20.01.30
-10000
-10000
functionare
Alte active fixe – Traditiile noastre din trecut
71.01.30
-20000
-20000
spre viitor
Total 67.02.03.07
-30000
-30000
Servicii religioase – 67.02.06
Reabilitare Biserica Sf. Voievozi Mosna
71.01.30
-60000
-60000
Total 67.02.06
-60000
-60000
Asigurari si asistenta sociala – 68.02.50.50
Constructii – Infiintare centru de zi pentru
71.01.01
260000
260000
persoane varstnice
Total 68.02.50.50
260000
260000
Serviciu de dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape – 70.02.05.01
Constructii – Realizare sursa alternative de
71.01.01
-50000
-50000
apa prin foraj de medie adancime
Total 70.02.05.01
-50000
-50000
Alte servicii in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50
Alte active fixe – Realizare sistem de incalzire
71.01.30
-40000
-40000
in institutii publice
Total 70.02.50
-40000
-40000
Transporturi – 84.02.03.01
Constructii – Modernizare drumuri locale in
71.01.01
-60000
-60000
sat Mosna
Masini, echipamente si miloace de transport
71.01.02
-20000
-20000
– Achizitie betoniera
Total 84.02.03.01
-80000
-80000

Nr.
crt.

Denumirea indicatorilor

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.

SURSA D
VENITURI:

Nr.
Crt.

-lei-

Denumirea indicatorilor

Cod indicator influente

Anul 2020
Trim. III

3

Prefinantare - fonduri externe nerambursabile pentru
proiect “Traditiile noastre din trecut spre viitor” suma de
68600,40 EUR

1.

48.08.12.03

TOTAL VENITURI

332060.00
332060.00

CHELTUIELI:

-

lei-

Nr.
crt.
1.

Cod
indicator
An 2020
Camine culturale - 67.02.03.07
Finantare externa nerambursabila
58.12.02
332060
TOTAL CHELTUIELI
332060
Denumirea indicatorilor

Influente
Trim. III

Trim IV

332060
332060

si face precizarea ca acesta rectificare se face din considerentul
primirea unei sume de 68 mii de Euro de ( estimat suma de 332060lei)
conform notificarii Nr. 945999/09.07.2020 de la Minister Administratiei
pentru Proiectul transfrontralier HERITAGE – care va trebui transferati
24-25mii cota procentuala catre Republica Moldova, fiind partener de proiect
,iar diferenta va fi depusa la Trezorerie.
Asadar D-l Primar propune spre aprobare acest proiect al punctului 3 din
ordinea de zi nefiind alte observatii presedintele de sedinta supune la vot
acest punct si se aproba în unanimitatea celor prezenti cu 14 voturi pentru,0
împotriva,0 abtineri din cei 14 Consilieri prezenti la sedinta si 15 consilieri în
functie.
4. Se trece la discutarea punctului nr 4 din ordinea de zi
4.Proiect de hotarâre privind reactualizarea HCL NR 14/24. 02.2020
(aprobarea Calendarului Cultural al activitatilor ce se vor desfasura în
cadrul Centrului Cultural Mosna pentru anul 2020
Programului Cultural Mosna)
Domnul Primar spune ca reactualizarea Programului Cultural Mosna, se face
din considerentul introducerii unei activitati culturale ,,La zi de sarbatoare în
data 20.07.2020,, în vederea acordarii unei atentii mai deosebite a punctului
cultural de la Cetatuia ,,Cetatea geto-dacica ,,pentru scoaterea în evidenta a
acestui monument istoric apartinând comunei Mosna.

4

De asemenea spune ca s-a gândit la organizarea unui Spectol gratuit, cu
respectarea Ordinului nr 2941/2020(conditii de organizare activitati culturale în
aer liber) prin încheierea unui contract de prestari artistice cu Ansamblul
artistic profesionist,,Constantin Arvinte” al Consiliului Judetean Iasi si ca
doreste ca acest spectacol sa se desfasoare chiar la,, Cetatea geto-dacica,, daca
vremea va fi favorabila.Pentru organizarea acestui spectol aduce la cunostinta
Consiliului Local ca vor fi efectuate mici cheltuieli respectiv inchirierea a 2-3
bc. de toalete ecologice pentru o zi daca se va desfasura la cetatea dacica,
asigurarea transportului,plata unui cameraman, iar la sfirsit vom asigura un
bufet suedez si apa minerala)
Doamna 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 14 voturi pentru,0 împotriva,0 abtineri din cei 14 Consilieri prezenti
la sedinta si 15 consilieri în functie.
5. Se trece la discutarea punctului nr 5 din ordinea de zi
5.Proiect de hotarâre privind aprobarea unor cheltuieli neeligibile
reprezentând diferenta de cost a ofertei de achizitionare a unei furgonete
aprobata prin cheltuieli eligibile prevazute prin Proiectul Infiintare
Centru de zi cu unitate de îngrijire la domiciliu
Domnul Primar al comunei solicita suplimentarea cu suma de pâna la 25mii
lei cheltuieli neeligibile (reprezentând ,cheltuieli de înmatriculare,si alte
cheltuieli ) pentru achizitionarea unei autoutilitare cu doua locuri care se va
achizitiona prin Proiectul ,,Infiintare Centru de zi pentru persoane vîrstnice cu
unitate de îngrijire la domiciliu ,, ce vor fi adaugati la suma eligibila aprobata de
15000Euro în bugetul proiectului .
Doamna 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 14 voturi pentru,0 împotriva,0 abtineri din cei 14 Consilieri prezenti
la sedinta si 15 consilieri în functie.

DIVERSE
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Domnul Consilier Local Bârsan Ion propune asigurarea transportului pentru
persoanele în vîrsta care doresc sa participe la acest spectol pîna la punctul
Cetatuia daca acesta se va desfasura acolo.
Domnul Consilier Local Darie Vasile, apreciaza initiativa d-lui Primar si
îndruma tot Consiliul sa fim alaturi de domnul Primar pentru ducerea la
îndeplinire a celor solicitate.
Având în vedere ca s-a discutat punctual înscris

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 6
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Încheiat astăzi 17.07. 2020

PRESEDINTELE SEDINTEI,
Consilier local
IGNAT MARICELA

SECRETARUL COMUNEI MOSNA
Diaconu Rodica
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