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CONSILIUL LOCAL MOSNA 

JUD. IASI 

PROCES VERBAL 
 
 

 Pentru data de     14  .10.2020, ora  12,00  sunteți invitați a lua parte la şedința   

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

localul   Centrului Cultural Mosna asigurându-se  conditii  de desfasurare a  

acesteia  respectiv,masti si   distantare sociala , cu următoarea ordine de zi: 

   Aprobare pv  din  sedinta   anterioara 

   1.Proiect de hotarâre privind rectificare de buget  /2020 

    Diverse 

  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 face o scurta  prezentare  a  rectificarii bugetare   prin  

schimbare de la un capitol la altul (retrageri si suplimentari capitole) în functie 

de urgente  dupa cum evolueaza investitiile,asadar  se aduce în discutie  

urmatoarele miscari 

-pentru scoala  au  fost  alocate 24mii lei  pentru reabilitare, dar avînd în vedere 

ca  în 2 luni  nu este posibil  reabilitarea  se retrag  pentru rezolvarea  altor 

prioritati  de investitii 

-pentru achizitionarea  echipamente IT s-au alocat  resurse financiare  mai  mari 

si se retrag  100mii lei 
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- de la capitolul  privind achizitionarea unui bazin aductiune apa  care va fi  

amplasat pe treren de utilate  publica   s-au alocat 25mii  se retrag 15 mii pentru  

realizarea sistemului de încalzire  la dispensar  cu amplasrea centralei catre 

Cobza . 

-  retrageri de la achizitionarea  foreza  de subtraversari   - asfalt 

Domnul Primar spune ca dupa ce se va încheia investitia  cu  realizarea  

construire  Gradinita  se va proceda la schimbarea  acoperisului  de la 

Dispensarul uman . 

Domnul  Consilier Ciobeica  Mihai  întreaba daca este posibil transferarea  

fondurilor  necheltuite la alte capitole 

Domnul Primar  spune ca  Da   pîna la 31 octombrie  se  poate retragere  de la 

anumite capitole  dupa aceasta data  numai se suplimenteaza capitolul respectiv.  

La data de 31 decembrie  2020 daca ramîne capitolul respectiv  cu sold 

necheltuit  se raporteaza în anul urmator în excedent  si pot fi folositi pe orice 

investitie  iar pentru Centru de zi  au fost alocate toate fondurile . 

  Proiectul de rectificare  bugetara se prezinta  dupa  cum urmeaza  mai jos  

          VENITURI: 

Nr. 
Crt. 

Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator  
Anul 2020 

 

 Trim. III Trim IV 

5. 
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru 

finantarea sectiunii de dezvoltare 37.02.03  352230 

6. 
Varsaminte din sectiunea de functionare 

37.02.04  -352230 

   

CHELTUIELI:                -

lei- 

Nr. 
crt. 

Denumirea indicatorilor 
Cod 

indicator 
Influente 

      Anul 2020         Trim. IV 

Autoritati publice si actiuni externe   51.02.01.03                                                         

1. Salarii de baza 10.01.01 117000 117000 

2. 
Indemnizatii platite unor personae 
din afara unitatii 

10.01.12 -1900 -1900 

3. Indemnizatii de hrana 10.01.17 -6720 -6720 

4. 
Contributie asiguratorie pentru 
munca 

10.03.07 -2000 -2000 
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5. Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 5000 5000 

6. 
Posta, telecomunicatii, radio, tv, 
internet 

20.01.08 10200 10200 

7. 
Masini, echipamente si mijloace de 
transport 

71.01.02 -1940 -1940 

8. Total 51.02.01.03  119640 119640 

Protectie civila si protectia contra incendiilor 61.02.05 

9. Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 5000 5000 

 Total 61.02.  5000 5000 

          

Invatamant 65.02.04.01 

10. Alocatii transport 10.01.15 -7000 -7000 

11. Furnituri de birou 20.01.01 -2000 -2000 

12. Carburanti 20.01.05 -3000 -3000 

13. Posta telecomunicatii 20.01.08 4600 4600 

14. Alte bunuri si servicii pentru intretinere 20.01.30 -1150 -1150 

15. Reparatii curente 20.02 -2000 -2000 

16. Materiale sanitare 20.04.02 2000 2000 

17. Dezinfectanti 20.04.04 3000 3000 

18. Alte obiecte de inventar 20.05.30 6800 6800 

19. Pregatire profesionala 20.13 -300 -300 

20. Protectia muncii 20.14 1050 1050 

21. Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 -2000 -2000 

22. 
Constructii – Reabilitare Scoala 
Gimnaziala 

71.01.01 -24000 -24000 

23. 
Masini, echipamente si mijloace de 
transport - Achizitie echipamente IT 

71.01.02 -100000 -100000 

 Total 65.02.04.01  -124000 -124000 

Alte institutii si actiuni sanitare  66.02.50.50                                                                       

24. Alte obiecte de inventar 20.05.30 -700 -700 

 Total 66.02.  -700 -700 

Camine culturale  67.02.03.07                                                                           

25. Salarii de baza 10.01.01 22300 22300 

26. Indemnizatii de hrana 10.01.17 1550 1550 

27. Contributie asiguratorie pentru munca 10.03.07 850 850 

28. Incalzit, iluminat si forta motrica 20.01.03 2000 2000 

 Total 67.02.03.07  26700 26700 

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

29. Alte obiecte de inventar 20.05.30   
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30. 
Constructii – Construire teren de sport 
acoperit 

71.01.01 -500000 -500000 

31. 
Masini, echipamente si mijloace de 
transport – Masina de spalat pardoseli 

71.01.02 -4880 -4880 

 Total 67.02.05.03    

Servicii religioase 67.02.06 

32. Alte bunuri si servicii pentru intretinere 20.01.30 -12500 -12500 

 Total 67.02.06  -12500 -12500 

Asigurari si asistenta sociala  68.02.05.02 

33. Contributie asiguratorie pentru munca 10.03.07 150 150 

34. Ajutoare sociale in numera - Indemnizatii 57.02.01 8000 8000 

 Total 68.02.05.02  8150 8150 

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociala 68.02.50 

35. Ajutoare sociale in numerar – burse elevi 57.02.01 4000 4000 

36. Constructii – Infiintare centru de zi 58.01.02 311590 311590 

37. 
Active fixe – Dezvoltarea si 
implementarea serviciilor Centrului de zi 
Mosna 

71.01.02 -10000 -10000 

 Total 68.02.50  305590 305590 

Alimentare cu apa 70.02.05.01 

38. 
Constructii–Realizare sursa alternativa 
de apa prin foraj de medie adancime 

71.01.01 -50000 -50000 

39. 
Alte active fixe – Achizitie teren bazine 
utilitati 

71.01.30 -15000 -15000 

 Total 70.02  -65000 -65000 

Alte servicii publice in domeniul locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale 70.02.50 

40. 
Alte active fixe – Realizare sistem de 
incalzire in institutii publice 

71.01.30 50000 50000 

 Total 70.02  50000 50000 

Colectarea, tratarea si distrugerea deseurilor 74.02.05.02 

41. 
Constructii-Realizare platform depozitare 
gunoi de grajd 

71.01.01 -2400 -2400 

42. 
Masini, echipamente si mijloace de 
transport – Foreza orizontala de 
subtraversari 

71.01.01 -5600 -5600 

 Total 74.02  -8000 -8000 

Drumuri si poduri 84.02.03.01 

43 Alte bunuri si servicii pentru intretinere 20.01.30 200000 200000 

 Total 84.02.03.01  200000 200000 

Domnul Presedinte întreaba daca sunt  întrebari ,nelamuriri  pentru acest 

punct din ordinea de zi ,nefiind  se supune la vot   pct nr 1.sus mentionate si 
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se aproba în unanimitatea celor prezenti cu 15 voturi pentru,0 împotriva,0 

abtineri, din 15 consilieri în functie. 

DIVERSE  

Având în vedere ca s-a discutat   punctele  înscrise     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  5   pagini 

 

 
                                                          Încheiat  astăzi    14.10 2020 

PRESEDINTELE SEDINTEI,                                              SECRETARUL COMUNEI MOSNA                   

   Consilier local                                                                                             Diaconu Rodica   

   Luchian  Mihaita  

 

 


