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CONSILIUL LOCAL MOSNA 

JUD. IASI 

PROCES VERBAL   

   Incheiat astazi   08.07.2020,  ora  17,00 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    
 

  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 .       

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 face  precizarea  privind plata investitorilor de la terenul de sport 

acoperit,achizitionarea a 2000bc de masti la 0,80 lei /bc  

VENITURI:                                                                                          -lei-                                                                                                                                              
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Nr. 

Crt. 
Denumirea indicatorilor 

Cod indicator -  

influiente  

Anul 2020 

Trim. III 

1. 
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea 

sectiunii de dezvoltare 
37.02.03 14810 

2. Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 -14810 

 TOTAL VENITURI  0 

CHELTUIELI:                -

lei- 

Nr. 

crt. 
Denumirea indicatorilor 

Cod 

indicator 

Influente 

An 2020 Trim. III Trim IV 

Autoritati publice si actiuni externe   - 51.02.01.03                                                         

1. Salarii de baza 10.01.01 20000 20000  

2. Alte bunuri si servicii pentru intretinere 20.01.30 -30000 -30000  

 Total 51.02.01.03  -10000 -10000  

Invatamant secundar inferior - 65.02.04.01 

3. Constructii – Reabilitare scoala 71.01.01 -50000 -50000  

 Total 65.02.04.01  -50000 -50000  

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii - 66.02.50.50 

4. Dezinfectanti 20.04.04 -8480 -8480  

5. Alte obiecte de inventar 20.05.30 -1730 -1730  

 Total 68.02.05.02  -10210 -10210  

 Camine culturale - 67.02.03.07 

6. Salarii de baza 10.01.01 32100 32100  

7. Contributie asiguratorie pentru munca 10.03.07 620 620  

8. Carburanti si lubrifianti 20.01.05 -15000 -15000  

9. Alte bunuri si servicii pentru intretinere 20.01.30 -25000 -25000  

 Total 67.02.03.07  -7280 -7280  

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agreement 67.02.05.03 

10. Constructii – Teren acoperit de sport 71.01.01 424190 424190  

 Total 67.02.05.03  424190 424190  

Asistenta sociala in caz de invaliditate – 68.02.05.02 

11. Salarii de baza 10.01.01 27000 27000  

12. Contributie asiguratorie pentru munca 10.03.07 300 300  

 Total 68.02.05.02  27300 27300  

Alimentare cu apa – 70.02.05.01 

13. Constructii - Realizarea sursa alternativa 71.01.01 20000 20000  

14. Alte active fixe – Achizitie teren bazine utilitati 71.01.30 30000 30000  

 Total 70.02.05.01  50000 50000  

Iluminat public si electrificari rurale – 70.02.06 

15. Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 15000 15000  
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 Total 70.02.06  15000 15000  

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor – 74.02.05.02 

16. 
Masini si echipamente – Compactor, tocator 

si granulator plastic 
71.01.02 -50000 -50000  

 Total 74.02.05.02  -50000 -50000  

Canalizarea si tratarea apelor reziduale – 74.02.06 

17. Constructii – Extindere retea canalizare  71.01.01 -289000 -289000  

 Total 74.02.06  -289000 -289000  

Drumuri si poduri - 84.02.03.01 

18. Constructii – modernizare drumuri locale 71.01.01 -110000 -110000  

19. 
Masini si echipamente - achizitie accesorii 

buldoexcavator 
71.01.02 10000 10000  

 Total 84.02.03.01  -100000 -100000  

                                                                                          -lei-                                                                                                                                              

Asadar D-l Primar 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. 

DIVERSE  

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     2 pagini 

 

 
                                                          Încheiat  astăzi    08.07. 2020 

PRESEDINTELE SEDINTEI,                                              SECRETARUL COMUNEI MOSNA                   

   Consilier local                                                                                             Diaconu Rodica   

    Tapu Neculai  

 

 


