CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOȘNA
JUDEȚUL IASI
HOTĂRARE NR.

30

/13.05.2020

privind aprobarea derularii si finantarii din bugetul local a unor cheltuieli pentru realizarea
unor masuri de acces pentru elevii Scolii Gimnaziale Mosna, la învatamântul on-line

Consiliul local al comunei Mosna, judetul Iasi;
Având în vedere Proiectul de hotarâre

nr 1512/ 13.05.2020 avizat de secretarul

general al comunei conf art.243 alin 1 lit a din OUG 57/2019
Având în vedere solicitarea de la Scoala Gimnaziala Mosna nr 258/06.05.2020
Având in vedere referatul compartimentului de asistentă socială înregistrat sub nr
1510/04.05.2020
Având in vedere expunerea de motive a Primarului comunei Mosna înregistrat sub nr.
1514/05.05.2020
Având în vedere prevederile ,art.2,art,50,art,51din Decretul Presedintelui României nr
195/2020
Având în vedere prevederile din Legea educatiei nr 1/2011
Având în vedere Hotărârea nr. 12/24.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri
si cheltuieli pe anul 2020 rectificat prin HCL NR 24/30.04.2020;
Având in vedere referatul Primarului comunei Mosna înregistrat sub nr. 1545/07.05.2020
Având în vedere prevederile din Legea 116/2002 privind prevenirea si combaterea
marginalizarii sociale cu modificarile si completarile ulterioare
Având în vedere Legea nr 292/2011 privind Legea Asistentei sociale
Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare
Având în vedere Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în adminsitraţia publică;
Având în vedere art.129 alin 1, alin 7 lit.a,,art.139,art.140, art 243 alin 1 lit. a
În temeiul art.139, a art. 196 alin 1,lit.a din OUG Nr 57/2019-privind Codul Administrativ
HOTARASTE

Art.1 Se aproba plata pentru acces/gestionare la ,,Platforma on-line,,instalata pentru
Scoala Gimnaziala Mosna necesara ,desfasurarii procesului de învătământ on-line, pentru o
perioada de 2 ani.

Art.2 Se aproba derularea procedurilor de achizitionarea a 50 de bucati de tablete cu
acces la internet cu respectarea prevederilor legale ,necesare pentru Scoala Gimnaziala
Mosna cu prioritate pentru elevii din clasa a VIII-a si elevii din familii numeroase în
vederea asigurarii, desfasurarii procesului de învătământ on-line.
Art.3 Se aproba disponibilizarea sumei necesare din fondurile alocate pentru
,,Zilele comunei ,,din bugetul local al comunei pentru realizarea masurilor prevazute la
art1 si art.2 din prezenta .
Art.4 Se aproba ca bunul achizitionat sa fie preluat la cerere de catre parinte/
tutore/reprezentant sub rezerva frecventarii cursurilor de catre elev si a utilizarii acesteia
în scopuri scolare.
Art.5. Bunurile achizitionate vor ramîne în gestiunea Primariei comunei Mosna.
Art.6.

Prevederile prezentei hotarâri vor fi duse

comunei Mosna , Directorul

la îndeplinire de catre Primarul

Scolii Gimnaziale Mosna,compartimentul de asistenta

sociala,compartimentul contabilitate din aparatul de specialitate al Primarului
Art.7

Prezenta

hotărare

va

fi

comunicată:

Primarului

comunei

Mosna,

compartimentului financiar-contabil, compartimentul de asistenta sociala, afisata public
pe site-ul institutiei , precum si Prefecturii Judetului Iasi, pentru controlul legalitatii.

Prezenta HCL Nr. 30

/13.05.2020

a fost adoptata în sedinta extraordinara din 13.05.2020 cu un

total de voturi de
Total consilieri
Prezenti
Pentru
Împotrivă
Abtineri

15
11
11
0
0

PRESEDINTELE SEDINTEI,
Consilier local,
Cojocaru Stefan

Adoptată astăzi 13.05.2020
Contrasemnează,
SECRETARUL COMUNEI
Diaconu Rodica

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOȘNA
JUDEȚUL IASI
PROIECT DE HOTĂRARE NR. 1512/13.05.2020
privind aprobarea derularii si finantarii din bugetul local a unor cheltuieli pentru realizarea
unor masuri de acces la procesul de învatamânt ON-LINE pentru

Scoala Gimnaziala Mosna

Consiliul local al comunei Mosna, judetul Iasi;
Având în vedere solicitarea de la Scoala Gimnaziala Mosna nr 258/06.05.2020
Având in vedere referatul compartimentului de asistentă socială înregistrat sub nr
1510/04.05.2020
Având in vedere expunerea de montive a Primarului comunei Mosna înregistrat sub nr.
1514/05.05.2020
Având în vedere prevederile ,art.2,art,50,art,51din Decretul Presedintelui României nr
195/2020
Având în vedere prevederile din Legea educatiei nr 1/2011
Având în vedere Hotărârea nr. 12/24.02.2020 privind aprobarea bugetului de venituri
si cheltuieli pe anul 2020 rectificat prin HCL NR 24/30.04.2020;
Având in vedere referatul Primarului comunei Mosna înregistrat sub nr. 1545/07.05.2020
Având în vedere prevederile din Legea 116/2002 privind prevenirea si combaterea
marginalizarii sociale cu modificarile si completarile ulterioare
Având în vedere Legea nr 292/2011 privind Legea Asistentei sociale
Având în vedere prevederile Legii nr.273/2006, privind finantele publice locale,
republicată, cu modificarile si completarile ulterioare
Având în vedere Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în adminsitraţia publică;
Având în vedere art.129 alin 1, alin 7 lit.a,,art.139,art.140, art 243 alin 1 lit. a
În temeiul art.139, a art. 196 alin 1,lit.a din OUG Nr 57/2019-privind Codul Administrativ
PROPUNE
Art.1 Se aproba plata pentru acces/gestionare la ,,Platforma on-line,,instalata pentru
Scoala Gimnaziala Mosna necesara ,desfasurarii procesului de învătământ on-line, pentru o
perioada de 2 ani.
Art.2 Se aproba achizitionarea a 50 de bucati de tablete cu acces la internet cu
respectarea procedurilor legale ,necesare pentru Scoala Gimnaziala Mosna cu prioritate

pentru elevii din clasa a VIII-a si elevii din familii numeroase în vederea asigurarii,
desfasurarii procesului de învătământ on-line.
Art.3 Se aproba disponibilizarea sumei necesare din fondurile alocate pentru
,,Zilele comunei ,,din bugetul local al comunei pentru realizarea masurilor prevazute la
art1 si art.2 din prezenta .
Art.4 Se aproba ca bunul achizitionat sa fie preluat la cerere de catre parinte/
tutore/reprezentant sub rezerva frecventarii cursurilor si utilizarii în scopuri scolare.
Art.5. Bunurile achizitionate vor ramîne în gestiunea Primariei comunei Mosna.
Art.6.

Prevederile prezentei hotarâri vor fi duse

comunei Mosna , Directorul

la îndeplinire de catre Primarul

Scolii Gimnaziale Mosna,compartimentul de asistenta

sociala,compartimentul contabilitate din aparatul de specialitate al Primarului
Art.7

Prezenta

hotărare

va

fi

comunicată:

Primarului

comunei

Mosna,

compartimentului financiar-contabil, compartimentul de asistenta sociala, afisata public
pe site-ul institutiei , precum si Prefecturii Judetului Iasi, pentru controlul legalitatii.

Prezentul Proiect de HCL Nr.

1512/13.05.2020 a fost supus spre aprobare în sedinta

extraordinara din 13.05.2020

INITIATOR
PRIMAR GEORGEL POPA

