CONSILIUL LOCAL MOSNA
JUD. IASI
PROCES VERBAL
Incheiat astazi 09.09.2020, ora 16,00 în sedinta ordinara 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
masti si manusi precum si pastrarea distantarii sociale între consilieri.
La lucrarile sedintei participa 15 consilieri locali,
din cei 15 consilieri care formeaza Consiliul Local secretarul comunei si
primarul comunei-dl. Georgel Popa sedinta fiind publica.
Domnul Consilier Local, Tapu Neculai , îsi incheie mandatul de presedinte
de sedinta si este propus de d-lui ca presedinte de sedinta pentru urmatoarele
3 luni d-l Luchian Mihaita care se supune la vot si se aproba cu 14 voturi
pentru,1 abtineri si 0 impotriva .Asadar noul presedinte de sedinta ales
deschide lucrările ședinței, cu următoarea ordine de zi:
Aprobarea proceselor verbale din sedinta 17.07.2020 si 07.08.2020
1.Proiect de hotarâre privind alegerea unui presedinte de sedinta pentru 3
luni
2. Proiect de hotarâre privind revocarea HCL NR 42/29.06.2020 reactualizarea inventarului bunurilor apartinând domeniului public al
comunei Mosna ,jud Iasi ca urmare a adresei nr 14882/14.08.2020 primita
de la Institutia Prefectului - judetul Iasi si
3.Proiect de hotarâre privind rectificare de buget /2020
4.Proiect de hotarâre privind acordarea unor facilitati fiscale stabilite
conform Ordonantei nr 69/14.05.2020
5.Proiect de hotarâre privind aprobarea unor cheltuieli, necesare, pentru
securizarea obiectivului realizat ,,Teren de sport acoperit în comuna
Mosna,,.
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6.Proiect de hotarâre privid aprobarea desemnarii unui consilier local în
calitate de reprezentant în Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale
Mosna pentru anul scolar 2020-2021 conform adresei nr 538/07.09.2020 de la
Scoala Gimnaziala Mosna si potrivit art.4 din OMEN NR 4619/22.09.2014.
7. Proiect de hotarâre privind aprobarea unor masuri de protectie cu masti
pentru elevii Scolii Gimnaziale Mosna pe perioada existentei situatiei de
urgenta /pandemiei COVID -19
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 alegerea unui presedinte de sedinta pentru
3 luni
Domnul Consilier local Tapu Neculai propune ca presedinte de sedinta pe
d-l Luchian Mihaita pentru urmatoarea perioada sep,oct,noiembr 2020,
Domnul Presedinte întreaba daca sunt întrebari ,nelamuriri pentru acest punct
din ordinea de zi ,nefiind se supune la vot si se aproba în unanimitatea celor
prezenti cu 14 voturi pentru,0 împotriva,1 abtineri.
2. Se trece la discutarea punctului nr 2 din ordinea de zi
Proiect de hotarâre privind revocarea HCL NR 42/29.06.2020 reactualizarea inventarului bunurilor apartinând domeniului public al
comunei Mosna ,jud Iasi ca urmare a adresei nr 14882/14.08.2020 primita
de la Institutia Prefectului - judetul Iasi
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Domnul Primar spune ca revocarea hotarârii sus mentionate se face ca
urmare a respectarii procedurii de reactualizare a inventarului datorate
modificarii legislatiei respectiv art.289 din OUG NR 57/2020,
Domnul Presedinte întreaba daca sunt întrebari ,nelamuriri pentru acest
punct din ordinea de zi ,nefiind se supune la vot revocarea hotarârii sus
mentionate si se aproba în unanimitatea celor prezenti cu 15 voturi pentru,0
împotriva,0 abtineri, din 15 consilieri în functie.
3 Se trece la discutarea punctului nr 3 din ordinea de zi
3.Proiect de hotarâre privind rectificare de buget /2020
Domnul Primar face o scurta prezentare a rectificarii bugetare din
urmatoarele considerente
-primire fonduri 2000lei pentru copii cu nevoi speciale
-suplimentare cu masti si dezinfectante în suma de 25 mii lei
-achizitionarea unei masini pentru curatat teren de sport de la cap 67 unde
exista un fond de 25 mii lei .
-achizitionarea a 50 banci pentru cetateni la solicitarea acestora
-achizitionarea unui calculator pentru biblioteca
Proiectul de rectificare bugetara se prezinta dupa cum urmeaza mai jos
VENITURI:

-

lei-

Nr.
Crt.
1.
2.
3.

Denumirea indicatorilor
Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru
finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul
comunelor, oraselor si municipiilor, din care:
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea
sectiunii de dezvoltare
Varsaminte din sectiunea de functionare

Cod indicator influiente

Anul 2020
Trim. III

11.02.02

29240

37.02.03

13000

37.02.04

-13000

TOTAL VENITURI

29240

CHELTUIELI:

-

lei-

Denumirea indicatorilor

Influente
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Nr.
crt.
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.
15.

Cod
An 2020 Trim. III
Trim IV
indicator
Invatamant primar – 65.02.03.02
Ajutoare sociale in numerar (CES)
57.02.01
-2000
-2000
Total 65.02.03.02
-2000
-2000
Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale 61.02.50
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
20.01.30
21000
21000
functionare (masti, dezinfectanti)
Alte obiecte de inventar (lampa UV)
20.05.30
4000
4000
Total 61.02.05
25000
25000
Biblioteca comunala – 67.02.03.02
Alte obiecte de inventar (calculator)
20.05.30
3000
3000
Total 67.02.03.02
3000
3000
Camine culturale - 67.02.03.07
Piese de schimb
20.01.06
-3000
-3000
Total 67.02.03.07
-3000
-3000
Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agreement 67.02.05.03
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
20.01.30
-15000
-15000
functionare
Alte obiecte de inventar
20.05.30
25000
25000
Constructii – Teren acoperit de sport
71.01.01
-35000
-35000
Masini, echipamente si mijloace de transport
71.01.02
12000
12000
– Masina de spalat pardoseli
Total 67.02.05.03
-13000
-13000
Servicii religioase – 67.06
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
20.01.30
-10000
-10000
functionare
Sustinerea cultelor
59.12
10000
10000
Total 67.06
0
0
Asistenta sociala in caz de boli si invaliditati 68.02.05
Salarii de baza
10.01.01
30000
30000
Ajutoare sociale in numerar
57.02.01
1240
1240
Total 68.02.05
31240
31240
Canalizarea si tratarea apelor reziduuale – 74.06
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si
20.01.30
-22000
-22000
functionare
Masini, echipamente si mijloace de transport
71.01.02
10000
10000
– Foreza orizontala de subtraversari
Total 68.02.05
-12000
-12000
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Domnul Presedinte întreaba daca sunt întrebari ,nelamuriri pentru acest
punct din ordinea de zi ,nefiind se supune la vot pct nr 3.sus mentionate si
se aproba în unanimitatea celor prezenti cu 15 voturi pentru,0 împotriva,0
abtineri, din 15 consilieri în functie.
4 Se trece la discutarea punctului nr 4 din ordinea de zi
4.Proiect de hotarâre privind acordarea unor facilitati fiscale stabilite
conform Ordonantei nr 69/14.05.2020
Se prezinta referatul compartimentului de contabilitate înregistrat cu
nr2756/02.09.2020
din cadrul aparatului de specialitate al primarului
comunei Mosna, judetul Iasi prin care se propune acordarea unor facilitati
fiscale conform OUG Nr. 69/14.05.2020.
Domnul Presedinte întreaba daca sunt întrebari ,nelamuriri pentru acest punct
din ordinea de zi ,nefiind se supune la vot pct nr 4.sus mentionate si se aproba
în unanimitatea celor prezenti cu 15 voturi pentru,0 împotriva,0 abtineri, din 15
consilieri în functie.
5 Se trece la discutarea punctului nr 5 din ordinea de zi
5.Proiect de hotarâre privind aprobarea unor cheltuieli, necesare, pentru
securizarea obiectivului realizat ,,Teren de sport acoperit în comuna
Mosna,,.
Domnul Primar aduce în discutie necesitatea aprobarii unor cheltuieli pentru
securizarea obiectivului realizat ,,Teren de sport acoperit în comuna Mosna,,
prin amplasarea unor lampi cu led si camere video în interior si exteriorul
obiectivului si realizarea unui gard în jurul terenului.
Domnul Presedinte întreaba daca sunt întrebari ,nelamuriri pentru acest punct
din ordinea de zi ,nefiind se supune la vot pct nr 5.sus mentionate si se aproba
în unanimitatea celor prezenti cu 15 voturi pentru,0 împotriva,0 abtineri, din 15
consilieri în functie.
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6 Se trece la discutarea punctului nr 6 din ordinea de zi
6.Proiect de hotarâre privid aprobarea desemnarii unui consilier local în
calitate de reprezentant în Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale
Mosna pentru anul scolar 2020-2021 conform adresei nr 538/07.09.2020 de la
Scoala Gimnaziala Mosna si potrivit art.4 din OMEN NR 4619/22.09.2014.
Având în vedere adresa de la Scoala Gimnaziala Mosna, d-l primar propune
desemnarea unui consilier local respectiv d-l Ciobeica Mihai ca reprezentant
în Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Mosna si se solicita si alte
propuneri din partea consiliului,nemaifiind alte propuneri presedintele de
sedinta supune spre aprobare acest punct din ordinea de zi si se aproba în
unanimitate cu 14 voturi,0 impotriva si 1 abtinere respectiv d-l Ciobeica Mihai.
7 Se trece la discutarea punctului nr 7din ordinea de zi
7. Proiect de hotarâre privind aprobarea unor masuri de protectie cu masti
pentru elevii Scolii Gimnaziale Mosna pe perioada existentei situatiei de
urgenta /pandemiei COVID -19
Domnul Primar propune achizitionarea unor masti în suma de 25 mii lei
respectv câte o masca de protectie zilnic la intrarea la cursuri, pentru elevii
Scolii Gimnaziale Mosna , precum si asigurarea cu câte 1 masca pentru elevii
care sunt transportati la si de la Liceul LASCAR ROSETTIRADUCANENI, deasemeni si asigurarea a câte o masca pentru elevii/studentii
din comuna Mosna care frecventeaza cursurile la Iasi atunci când sunt adusi în
ziua de vineri de la Iasi si dusi în ziua de duminica catre Iasi cu microbuzul
scolar.
Domnul Presedinte întreaba daca sunt întrebari ,nelamuriri pentru acest punct
nr 7 din ordinea de zi ,nefiind se supune la vot pct nr 7.sus mentionat si se
aproba în unanimitatea celor prezenti cu 15 voturi pentru,0 împotriva,0 abtineri,
din 15 consilieri în functie.
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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 7 pagini
Încheiat astăzi 09.09. 2020

PRESEDINTELE SEDINTEI,
Consilier local
Luchian Mihaita

SECRETARUL COMUNEI MOSNA
Diaconu Rodica
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