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CONSILIUL LOCAL MOSNA 

JUD. IASI 

PROCES VERBAL   

   Incheiat astazi   18.06.2020,  ora  16,00 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 pastrarea distantarii sociale  între 

consilieri. 

  La lucrarile sedintei participa   12 consilieri  locali,3 consilieri absenti  

(Ignat  Maricela ,Vârna Victor,Radu Gheorghita )  din cei  15 consilieri care formeaza 

Consiliul  Local secretarul comunei  si primarul comunei-dl.  Georgel Popa  sedinta 

fiind publica. Domnul   Consilier Local   Cojocaru Stefan  îsi încheie   mandatul  de  

presedinte de sedinta pentru 3 luni  si se solicita  propuneri pentru un nou  presedinte 

de sedinta pentru  urmatoarele 3 luni respectiv   iunie,iulie,august  2020 

Doamna   Consilier Local   Moanga Silvia   face  propunerea de presedinte   

pentru 3 luni  în numele d-lui Consilier Local    Tapu Neculai   se supune la vot 

si se aproba  cu 11 voturi,1 abtinere,0 impotriva  din 12 consilieri prezenti la 

sedinta  din totalul de 15 consilieri în functie. 

   Domnul presedinte de sedinta desemnat pentru urmatoarele 3 luni , Tapu 

Neculai ,   deschide lucrările ședinței, cu   următoarea ordine de zi:    

 1.Proiect  de hotarîre privind alegerea presedintelui de sedinta pentru 

urmatoarele 3 luni  ( iunie,iulie,august 2020) 

2.Proiect  de hotarâre privind reactualizarea HCL  Nr.52/23.05.2019,   de  

aprobarea  indicatorilor  tehnico -economici  pentru realizarea  Proiectului 

,,Construire  teren de sport acoperit  în comuna Mosna,jud. Iasi,, 

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

unanimitatea celor 12 consilieri prezenti la sedinta . 
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1. Se trece la discutarea punctului nr 1 din ordinea de zi   

  Proiect  de hotarîre privind alegerea presedintelui de sedinta pentru urmatoarele 

3 luni  ( iunie,iulie,august 2020) 

S-a  desemnat ca presedinte de sedinta pentru lunile iunie,iulie,august 2020d-l 

Consilier Local Tapu Neculai si aprobat cu 11 voturi pentru ,1 abtinere,0 

împotriva din  12 consilieri prezenti la sedinta  si  15 consilieri în functie.  

2. Se trece la discutarea punctului nr 1 din ordinea de zi   

Proiect  de hotarâre privind reactualizarea HCL  Nr.52/23.05.2019,   de  

aprobarea  indicatorilor  tehnico -economici  pentru realizarea  Proiectului 

,,Construire  teren de sport acoperit  în comuna Mosna,jud. Iasi,, 

Domnul Primar prezinta devizul general  al obiectivului de investii  Teren de 

sport  acoperit  si spune ca reactualizarea acestuia reprezinta  includerea în deviz  

a unor containere  vestiar. Domnul presedinte de sedinta  întreaba  consiliul  

daca sunt deacord cu cele consemnate de  

d-l Primar ,nefiind alte observatii se supune la vot si se aproba  în unanimitatea 

celor prezenti  cu 12 voturi pentru ,0 abtineri,0 impotriva. 

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

probleme  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    18.06. 2020 

PRESEDINTELE SEDINTEI,                                              SECRETARUL COMUNEI MOSNA                   

   Consilier local                                                                                             Diaconu Rodica   

    Tapu Neculai  

 

 


