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CONSILIUL LOCAL MOSNA 

JUD. IASI 

PROCES VERBAL   

   Incheiat astazi   13.05.2020, în sedinta extraordinara a Consiliului Local al Comunei 

Mosna,judetul Iasi, care are loc în Localul Consiliului Local( Caminul  Cultural), la ora     

16,00,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   11 consilieri,4 consilieri absenti (Postu Ion,Vârna 

Victor,Radu Gheorghita ,Tapu  Neculai )  din cei  15 consilieri care formeaza Consiliul  Local 

secretarul comunei  si primarul comunei-dl.  Georgel Popa  sedinta fiind publica.  

   Domnul presedinte de sedinta  Postu Ion    deschide lucrările ședinței, cu   următoarea 

ordine de zi:          

1.  Proiect de hotarâre privind aprobarea   unor cheltuieli din bugetul local , în vederea 

realizarii  accesului la  platforma  ADSERVIO precum si  a procurarii  a 50bc.  tablete  cu 

conectare la internet, necesare  desfasurarii  procesului de învătământ on-line  pentru elevii  

de la Scoala Gimnaziala Mosna,jud. Iasi, în contextul pandemiei de Covid19. 

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

celor 11 consilieri prezenti la sedinta . 

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

  1.  Proiect de hotarâre privind aprobarea   unor cheltuieli din bugetul local , în vederea 

realizarii  accesului la  platforma  ADSERVIO precum si  a procurarii  a 50bc.  tablete  cu 

conectare la internet, necesare  desfasurarii  procesului de învătământ on-line  pentru elevii  

de la Scoala Gimnaziala Mosna,jud. Iasi, în contextul pandemiei de Covid19. 

Domnul  Primar  aduce în dezbatere adresa de la Scoala Gimnaziala Mosna  

Nr 258/06.05.2020 prin care d-na Director Murariu Ioana  solicita  sprijin  în vederea  

achizitionarii  unor  dispozitive  de  conectare la internet,  respectiv  tablete  necesare pentru 

desfasurarea procesului de învatamânt  on-line,  prioritar ar fi   elevii clasei  a VIII-a,copii 

proveniti din familii numeroase  care nu detin asfel   de dispozitive,  precum si plata unei 

platforme  educationale  pentru asigurarea  învatamintului  on-line,momentan fiind instalata  

platforma ADSERVIO care   este gratuita pina  in septembrie,  dar   din septembrie va trebui 

platit.Domnul Primar    propune  achizitionarea  a unui numar de 50 de tablete  urmare a 

confruntarii cu dna director al Scolii Gimnaziale Mosna,  care  vor fi solicitate la cerere, 

predate pe baza de semnatura  si vor  ramâne  în gestiunea Primariei  .Tabletele  vor fi 

achizitionate  pentru desfasurarea  procesului de învatamânt on-line  numai  pe perioada 

scolarizarii exclusiv  folosite înafara scolii. 
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Domnul  Consilier  Ciobeica Mihai, apreciaza  afirmatia facuta de d-l primar  privind  

folosirea  tabletelor  pe perioada  scolarizarii   si preluarea  acestora  cu semnatura de catre 

parinti, întreabând   cum/de unde  vor fi achizitionate  tabletele ? 

Domnul Primar  raspunde  - prin procedura de licitatie   si va fi acceptata oferta cea mai  

favorabila. 

Domnul Consilier local Ailenei Constantin –întreaba   câti copii sunt în clasa a VIIIP-a ? 

Domnul Primar  spune ca  sunt 19 dar sunt inclusi  si celelalte categorii   de  elevi  proveniti 

din familii numeroase care nu detin astfel de dispozitiv. 

Domnul Primar  anunta ca  banii pentru achizitionarea  acestor  tablete  sunt  luati de la Zilele  

comunei  si de la  instruiri  profesionale  ale angajatilor. 

Având în vedere ca s-a discutat   punctul   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    13.05. 2020 

PRESEDINTELE SEDINTEI,                                                        SECRETARUL COMUNEI MOSNA                   

   Consilier local                                                                                                      Diaconu Rodica   

    Cojocaru  Stefan  

 


