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 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOSNA 

JUDETUL  IASI 

 

PROCES VERBAL 

 

Încheiat astazi  data de   26.11.2020, ora   15,00  ca urmare a  şedinței    ordinare 

a Consiliului Local al comunei Moșna,județul Iași, care va avea loc în localul   

Centrului Cultural Mosna asigurându-se  conditii  pentru  desfasurarea  acesteia  

(masti,  distantare sociala)       

    La lucrarile sedintei participa :  14 consilieri  locali ,1 consilier absenteaza 

motivat(plecat în strainatate  respectiv   d-l Vârna Victor ,  desi a anuntat  ca va  

fi efectuata prezenta   on-line,sau alte mijloace electronice conform prevederilor 

legale ,  din motive obiective sau tehnice nu a putut  fi realizata  aceasta)   

primarul comunei-dl.  Georgel Popa ,secretara consiliului local Diaconu Rodica 

din cei  15 consilieri  în functie  care formeaza Consiliul  Local 

Având în vedere  ca este asigurata majoritatea pentru întrunirea acestei sedinte  

fiind publica, domnul presedinte de sedinta  deschide sedinta  cu   următoarea 

ordine de zi:             

   Aprobarea procesului verbal  din sedinta  anterioara / 05.11.2020 

1..Proiect de hotarâre privind aprobarea pretului  pentru grâul   provenit 

din arenda/2020 apartinând  comunei 

2. Proiect de hotarâre privind aprobarea  organizarii retelei scolare  

pentru anul scolar 2021-2022 conform adresei de la Institutul  Scolar 

Judetean Iasi  nr 8856/05.11.2020. 

3. Proiect de hotarâre privind aprobarea prelungirii unei Scrisori de 

Garantie Bancara  pâna la 11.03.2022 privind proiectul ,,Construire 

Gradinita cu Program Normal în localitatea/comuna   Mosna, jud. Iasi,, --

având în vedere adresa  de la CRFIR 1 N-E IASI Nr. 8923/16.11.2020 

   4.Proiect de hotarâre privind aprobarea raportului de evaluare  pentru 

achizitionarea unui teren  intravilan,   arabil în suprafata de 986mp,tarlaua 
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2, parcela 82   cu respectarea procedurilor legale , necesar pentru  

realizarea unor servicii  de interes  public  pentru comunitate. 

  5. Proiect de hotarâre privind  reactualizarea organigramei,statului de 

functii si personal din aparatul de specialitate al Primarului comunei 

Mosna, jud Iasi  

Diverse  

Ordinea de zi se supune aprobarii, fiind aprobata în unanimitatea celor 

prezenti  

  Aprobarea procesului verbal   din sedinta anterioară   respectiv 05.11.2020 

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 aprobat  de cei 14 consilieri prezenti la sedinta  cu 14voturi 

pentru,0 împotriva,0 abtineri   din 15 consilieri în functie .       

1.Se trece la discutarea primului punct din ordine respectiv, 

1.Proiect de hotarâre privind aprobarea pretului  pentru grâul   provenit din 

arenda/2020 apartinând  comunei  Mosna  

 Are  cuvântul d-l Primar  Georgel   Popa –initiatorul de proiect  care aduce la  

cunostinta  consiliului  despre modul  de  propunere al pretului    pentru grâul 

provenit din arenda  anului 2020 făcând afirmatia  ca s-a orientat la stabilirea 

acestuia  în functie de pretul  stabilit la nivelul Consiliului Judetean Iasi  precum  

si  al societatilor  care detin teren în arenda  si propune ca acesta sa fie de 0,70 

lei/kg. 

Domnul presedinte de sedinta  supune aprobarii aceasta propunere  de 0,70 lei 

/kg care se aproba  în unanimitatea  celor prezenti cu 14 voturi pentru, 0 

impotriva si 0 abtineri  din totalul de  15 consilieri în functie. 

 2.Se trece la discutarea  punctului  2  din ordine respectiv, 
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2. Proiect de hotarâre privind aprobarea  organizarii retelei scolare  pentru 

anul scolar 2021-2022 conform adresei de la Institutul  Scolar Judetean Iasi  

nr 8856/05.11.2020. 

Domnul Primar  discuta  Nota de fundamentare   nr 1037/23.11.2020 a 

Proiectului   Planului de Scolarizare pentru anul   scolar 2021-2022 primita  de 

la Scoala  Gimnaziala Mosna   precum si adresa  nr 8856/05.11.2020 primita de 

la Inspectoratul Scolar Judetean Iasi  prin care ne solicita sa transmitem  

propunerile de  organizare  a retelei scolare Mosna  pentru anul scolar 2021-

2022 în vederea emiterii de catre Inspectorat al AVIZULUI  CONFORM .  

Deasemeni   se aduce la cunostinta  ca anual   Inspectoratul Scolar  Judetean Iasi  

face aceasta  solicitare  către UAT-Comuna Mosna,  iar dupa ce vom  primi 

avizul  de la d-lor se aproba  /emite hotarârea Consiliului Local  de aprobare a 

retelei scolare Mosna  pentru 2021-2022. 

Domnul presedinte de sedinta  supune aprobarii acest punct  nr 2 din ordinea de 

zi  care se aproba  în unannimitatea  celor prezenti cu 14 voturi pentru, 0 

impotriva si 0 abtineri  din totalul de  15 consilieri în functie. 

3  Se trece la discutarea  punctului  3  din ordine respectiv, 

3. Proiect de hotarâre privind aprobarea prelungirii unei Scrisori de 

Garantie Bancara  pâna la 11.03.2022 privind proiectul ,,Construire 

Gradinita cu Program Normal în localitatea/comuna   Mosna, jud. Iasi,, --

având în vedere adresa  de la CRFIR 1 N-E IASI Nr. 8923/16.11.2020 

Domnul Primar spune ca  au  mai fost facute solicitari  din 2017  si pâna acum  

chiar si anul acesta  conform HCL NR 32/28.05.2020 facuta pentru o perioada 

de 6 luni  pâna la data de 11.03.2021, dar având în vedere ca  lucrarile  nu s-au 

încheiat  la ,,Construire Gradinita  cu Program Normal  în comuna Mosna  si 

timpul pentru perioada  urmatoare  este  nefavorabil  -propun  aceasta  solicitare 

de prelungire a  duratei maxime de executie  a contractului de finantare  conform  

notificarii  nr 8925/16.11.2020  de acceptare a actului aditional  de prelungire 
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duratei de executie a  contractului de finantare nr C072EN00011512400085  

pentru 12 luni  respectiv pâna la 11.03.2022. 

Domnul Consilier Local -Ailenei Constantin întreaba daca   pentru banii 

care  iau luat firma s-au facut   toate lucrarile respective? 

Domnul Primar raspunde că  decontarea  lucrarilor se face  conform 

facturilor predate  deci cât s-a lucrat atât se plateste. 

 Domnul presedinte de sedinta  întreabă daca mai sunt si alte întrbari din partea 

Consiliului pentru acest punct? Nefiind  alte întrebari se  supune aprobarii acest 

punct  nr 3 din ordinea de zi  care se aproba  în unannimitatea  celor prezenti cu 

14 voturi pentru, 0 impotriva si 0 abtineri  din totalul de  15 consilieri în functie. 

4 Se trece la discutarea  punctului  4  din ordine respectiv 

   4.Proiect de hotarâre privind aprobarea raportului de evaluare  pentru 

achizitionarea unui teren  intravilan,   arabil în suprafata de 986mp,tarlaua 

2, parcela 82   cu respectarea procedurilor legale , necesar pentru  

realizarea unor servicii  de interes  public  pentru comunitate. 

Domnul   Primar   aduce la cunostinta  Raportul de evaluare  nr 342/16.11.2020 

efectuat de catre SC. Crioral SRL  IASI prin care estimeaza valoarea de piata 

pentru terenul intravilan  în suprafata de 943mp (masurati) si 986 mp (în acte) 

,iar data de referinta a evaluarii  fiind 12.11.2020  la cursul de de referinta 

1Euro=4,8686lei. Conform raportului de evaluare  efectuat  s-a stabilit  valoarea 

de piata pentru terenul sus mentionat   ca fiind de 3.600eur/ 

sau 18 .000lei, fara TVA. De asemenea  se face mentiunea de catre d-l Primar,  

ca s-a mai discutat si  în alte sedinte anterioare  despre acesta  achizitie a 

terenului   fiind strict necesar pentru unele servicii de utilitate publica  respectiv 

traversarea pe acest teren pentru   racordarea la canalizare  a   retelei    din 

fundatura   cu reteaua de canalizare   din   vararie   care este realizata,   ambele  

retele  vor  fi  conectate  într-un singur punct  la podul  de la  Ciutu. Fac aceasta  

propunere  ca fiind  o varianta   de rezolvare a  acestui serviciu în favoarea  

cetatenilor ,deoarece  în zona  fundatura (Adunarea adventista veche) drumul 
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este asfaltat si trebuie   evitata spargerea acestuia  pentru traversarea  retelei de 

canalizare. Deasemeni d-l Primar  propune spre aprobare  si cheltuieli ce vor fi  

realizate pentru întocmirea actului  la notariat  în caz de achizitionare a acestui 

teren. Domnul presedinte de sedinta  întreabă daca mai sunt si alte întrbari din 

partea Consiliului pentru acest punct  nr 4 ?  

Nefiind  alte întrebari se  supune aprobarii acest punct  nr 4 din ordinea de zi  

care se aproba  în unannimitatea  celor prezenti cu 14 voturi pentru, 0 impotriva 

si 0 abtineri  din totalul de  15 consilieri în functie. 

5 Se trece la discutarea  punctului  5  din ordine respectiv 

  5. Proiect de hotarâre privind  reactualizarea organigramei,statului de functii si 

personal din aparatul de specialitate al Primarului comunei Mosna, jud Iasi  

Ordinea de zi se supune aprobarii, fiind aprobata în unanimitatea celor prezenti  

Domnul Primar face afirmatia  ca deocamdata nu stie ce buget va avea  dar spera 

sa fie la fel ca si anul acesta, ca în decembrie se va finaliza cu  proiectele  

PLATFORMA  DE GUNOI si ÎNFIINTARE CENTRU DE ZI , coordonarea acestora   va fi 

facuta de catre personal  desemnat   din cadrul   Primariei  cu ½ norma  

activitate  la primarie si ½ norma  activitate    pentru  cele  doua obiective 

realizate de mai sus. 

Referitor la modificarea  organigramei,statului de functii si personal  se face din  

considerentul  înfiintarii unui post de Consilier clasaI, grad superior în cadrul 

compartimentului de urbanism, 

Domnul Consilier Local Ciobeica Mihai întreaba ce specialitate este necesara 

pe post? 

Domnul Primar  raspunde   ca  de preferat  sunt studii tehnice  sau  cu licenta 

în înginerie   în vederea  coordonarii /suplinirii  activitatii  compartimentului   

sus  mentionat . 

   Fac aceasta propunere  întrucât   avem de dezvoltat  în comuna  proiecte din ce 

în ce mai  complexe  si cu grad  de dificultate  ridicat , care necesita o colaborare  

cu compartimentul  de dezvoltare locala.   Consider ca este oportună propunerea   
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de înfiintare a  acestui post sus mentionat  pentru  asigurarea  desfasurarii unei  

activitati   eficiente a  institutiei noastre,  drept pentru care  rog    aprobarea  în 

aceasta  sedinta  de astazi, a  reactulizarii  organigramei statului de functii si 

personal din aparatul de specialitate al Primarului comunei Mosna jud. Iasi 

Domnul presedinte de sedinta  întreabă daca mai sunt si alte întrbari din partea 

Consiliului pentru acest punct  nr 5 ?  

Nefiind  alte întrebari se  supune aprobarii acest punct  nr 5din ordinea de zi  

care se aproba  în unannimitatea  celor prezenti cu 14 voturi pentru, 0 impotriva 

si 0 abtineri  din totalul de  15 consilieri în functie. 

Diverse  

Domnii  consilieri locali respectiv, Postu Ion,Ionita Vasile, Ailenei  

Constantin   ridica problema,  despre unii   câini nesupravegheati ,acestia 

creând  probleme  comunitatii,  în sensul ca  circulatia  copiilor si a batrânilor  

este afectata partial  de catre acestia, în  anumite  zone  unde se regasesc  si  

prezentă  un risc  ridicat al sanatatii  fiecarei persoane ,ca  urmare a agresiunii   

acestora. 

Domnul Primar  raspunde  ca vom vedea pe viitor  ce masuri  vom lua ,ramâne 

de discutat   într-o sedinta  viitoare aceasta problema  dupa ce se face o analiza 

concreta (ori va trebui încheiat un  contract  cu o societate  care efectueaza astfel 

de servicii sau  vom  realiza ceva  la nivelul comunei),pentru evitarea  oricaror 

situatii  neplacute .  

            Avand in vedere ca s-au epuizat   toate punctele înscrise din  ordinea de 

zi  si alte  probleme diverse  nu mai sunt fde discutat, domnul presedinte de 

sedinta, multumeste pentru participare celor prezenti, si declara sedinta închisa. 

Prezentul proces verbal contine   6pagini  

                                                                                      Data  26.11.2020 

               PRESEDINTELE SEDINTEI,                               SECRETAR  GENERAL AL COMUNEI, 

                          Consilier local                                                                       Diaconu Rodica 

                           Ciobeica Mihai  
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