CONSILIUL LOCAL MOSNA
JUD. IASI

PROCES VERBAL

Incheiat astazi 15.01.2020, în sedinta ordinara a Consiliului Local al Comunei Mosna,judetul
Iasi, care are loc în Localul Consiliului Local, la ora 16,00. La lucrarile sedintei din totalul de 15
consilieri în functie participa 14 consilieri,1 consilier absent 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.Aprobarea Procesului verbal din sedinta anterioara19.12.2020
2 Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului de lucrari/2020 pentru beneficiari ai Legii
416/2001
3. Proiect de hotarâre privind aprobarea Retelei scolare pentru anul scolar 2020-2021,conform
avizului nr 11184/16.12.2019,de la Inspectoratul Scolar Judetean Iasi.
4.Proiect de hotarâre privind aprobarea acoperirii deficitului bugetar la sectiunea de dezvoltare
din excedentul anului 2019,aprobat si prin Dispozitia Primarului comunei Nr 3/08.01.2020.
5.Proiect de hotarâre privind reactualizarea organigramei statului de functii si personal, din
considerentul vacantarii si ocuparii unor posturi din aparatul de specialitate al Primarului comunei
Mosna

si a

HG NR 935/2019.
6. Proiect de hotarâre privind anularea creantelor mai mici de 40 lei prevazute în Programul Taxe
si impozite locale la data de 31.12.2019.
7.Proiect de hotarâre privind aprobarea reactualizarii inventarului bunurilor din domeniului public si
privat al comunei Mosna.
8.Proiect de hotarâre privind numirea unei comisii în vederea stabilirii consumului de carburanti
pentru autovehicolele achizitionate în sistem SH din dotarea institutiei.
9.Proiect de hotarâre privind aprobarea efectuarii platii lucrarilor la obiectivele de investitii în curs
până la aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020
Diverse
1. Se trece la discutarea punctului nr 1 din ordinea de zi
1. Aprobarea procesului verbal din sedinta anterioară

Domnul

presedinte de sedinta dă cuvântul doamnei secretar care întreabă Consiliul Local

daca sunt multumiti de cele consemnate în procesul verbal încheiat din sedinta anterioară
proces verbal care a fost pus la dispozitia consilierilor ca document de sedinta,pentru luare la
cunostinta de cele consemnate.
Având în vedere ca nu sunt observatii cu privire la continutul procesului verbal d-l presedinte de
sedinta supune la vot aprobarea acestuia, fiind aprobat cu 14voturi pentru.
2. Se trece la discutarea punctului nr 2 din ordinea de zi
2 Proiect de hotarâre privind aprobarea Planului de lucrari/2020 pentru beneficiari ai Legii
416/2001
Domnul Viceprimar aduce la cunostinta proiectul de hotarâre nr 56/ 10.01.2020privind Planul de
lucrari/2020 pentru beneficiari ai Legii 416/2001 care a fost inaintat ca document de sedinta si
solicita sa se faca si alte propuneri privind unele lucrari pentru anul 2020 care vor fi efectuate de
catre beneficiarii legii 416/2001.
Domnul Primar spune ca au scazut nr de beneficiari de ajutor social si s-au micsorat orele la 14ore
/luna /persoana care trebuie efectuate de catre beneficiarii legii 416 ca urmare a cresterii salariului
minim pe economie acestea reiesind din formula de calcul.
Nefiind alte propuneri presedintele de sedinta supune spre aprobare planul stabilit conform anexei1
de la prezentul proiect de hotarîre si se aproba cu 14 voturi pentru, 0 impotriva,o abtineri.
3. Se trece la discutarea punctului nr 3 din ordinea de zi
3. Proiect de hotarâre privind aprobarea Retelei scolare pentru anul scolar 2020-2021,conform
avizului nr 11184/16.12.2019,de la Inspectoratul Scolar Judetean Iasi.
Domnul Primar discuta proiectul de hotarâre,care a fost inaintat ca document de sedinta spunând ca
nu sunt modificari la structura retelei scolare pentru anul 2020-2021, ca a mai fost discutat în
sedinta anterioara, dar acum s-a primit avizul de la ISJ-Iasi si trebuie adoptata hotarârea,asadar
domnul presedinte întreaba daca sunt alte propuneri si daca sunt deacord cu cele consemnate de dl Primar, nefiind alte observatii si propuneri se supune spre aprobare si se aproba în unanimitatea
celor prezenti la sedinta cu 14 voturi pentru,0 abtineri si 0 impotriva

4. Se trece la discutarea punctului nr 4din ordinea de zi

4.Proiect de hotarâre privind aprobarea acoperirii deficitului bugetar la sectiunea de dezvoltare din excedentul anului
2019,aprobat si prin Dispozitia Primarului comunei Nr 3/08.01.2020.
Domnul Primar prezinta proiectul privind aprobarea acoperirii deficitului bugetar la sectiunea de dezvoltare din
excedentul anului 2019, care a fost aprobat si prin Dispozitia Primarului comunei Nr 3/08.01.2020 fiind în suma de
1024178,91lei si aduce la cunostinta consiliului suma din excedent propunând aprobarea proiectului sus mentionat

Presedintele de sedinta supune spre aprobare acest punct nr 4 si se aproba în unanimitatea celor
14 consilieri prezenti la sedinta cu 14 voturi pentru,0împotriva,0 abtineri din totalul de 15
consilieri în functie.
5. Se trece la discutarea punctului nr 5din ordinea de zi
5.Proiect de hotarâre privind reactualizarea organigramei statului de functii si personal, din considerentul vacantarii si
ocuparii unor posturi din aparatul de specialitate al Primarului comunei Mosna

si a

HG NR 935/2019.

Domnul Primar prezinta proiectul de hotarâre nr 58/10.01.2020 privind reactualizarea
organigramei,statului de functii si personal si spune ca de fapt aceasta reactualizare consta în faptul
ca au avut loc unele modificari la structura institutiei în sensul vacantarii/ocuparii unor posturi
.Asadar domnul primar aduce la cunostinta data de 30.12.2019 în care a avut loc un examen
pentru ocuparea a doua posturi respectiv a postului de inspector la compartimentul agricol care
este ocupat de catre d-na Scopos Nicolina în urma promovarii examenului si ocuparea postului de
Consilier de la compartimentul social care este ocupat de catre d-na Olaru Nicoleta Adina în urma
examenului promovat de aceasta.Dealtfel d-l Primar spune ca si salariile angajatilor,asistenti
personali,indemnizatiile de handicap trebuie stabilite ca urmare a modificarii salariului minim pe
economie conform HG Nr.935/2019.
Presedintele de sedinta întreaba daca sunt deacord cu cele consemnatae de catre d-l Primar, nefiind
alte observatii sau propuneri se supune spre aprobare acest punct nr 5 si se aproba în unanimitatea
celor 14 consilieri prezenti la sedinta cu 14voturi pentru,0împotriva din totalul de 15 consilieri în
functie
6. Se trece la discutarea punctului nr 6din ordinea de zi
Proiect de hotarâre privind anularea creantelor mai mici de 40 lei prevazute în Programul Taxe si impozite locale la
data de 31.12.2019.

Domnul Primar prezinta proiectul de hotarâre privind anularea creantelor mai mici de 40 lei prevazute în
Programul Taxe si impozite locale la data de 31.12.2019 afirmând ca la fiecare inceput de an s-a aprobat anularea
acestor creante mai mici de 40 lei .

Presedintele de sedinta supune spre aprobare acest punct nr 6 si se aproba în unanimitatea celor
14 consilieri prezenti la sedinta cu 14 voturi pentru,0 împotriva ,0 abtineri din totalul de 15
consilieri în functie
7. Se trece la discutarea punctului nr 7din ordinea de zi
7.Proiect de hotarâre privind aprobarea reactualizarii inventarului bunurilor din domeniului public si
privat al comunei Mosna
Pentru acest punct din ordinea de zi se propune o aminare pentru o viitoare sedinta,deoarece este
necesar completarea dosarului cu anumite documente.
Presedintele de sedinta supune spre aprobare aminarea acestui punct nr 7 din ordinea de zi si se
aproba în unanimitatea celor 14 consilieri prezenti la sedinta cu 14 voturi pentru,0 împotriva ,0
abtineri din totalul de 15 consilieri în functie
8. Se trece la discutarea punctului nr 8din ordinea de zi
8.Proiect de hotarâre privind numirea unei comisii în vederea stabilirii consumului de carburanti
pentru autovehicolele achizitionate în sistem SH din dotarea institutiei.
Domnul primar propune stabilirea unei comisii în vederea stabilirii consumului de carburanti pentru
autovehicolele din dotare achizitionate în sistem SH în urmatoarea componenta
1.Ciobeica Mihai-consilier local
2. Ionita Vasile-consilier local
3. Luchian Mihaita –consilier local
Face aceasta propunere întrucât considera ca acestia au experienta în vederea stabilirii si analizarii
consumului,dealtfel solicita sa se faca si alte propuneri.
Presedintele de sedinta întreaba daca mai sunt si alte propuneri privind stabilirea unei
comisii,nefiind alte propuneri se supune spre aprobare

acest punct nr 8 din ordinea de zi si se

aproba în unanimitatea celor 14 consilieri prezenti la sedinta cu 14 voturi pentru,0 împotriva ,0
abtineri din totalul de 15 consilieri în functie
Domnul Consilier local Ciobeica Mihai-spune ca trebuie vazut mai intâi numarul de km parcursi
pentru a analiza si evidentia corect consumul .
9. Se trece la discutarea punctului nr 9din ordinea de zi
9.Proiect de hotarâre privind aprobarea efectuarii platii lucrarilor la obiectivele de investitii
în curs până la aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020

Domnul Primar prezinta proiectul privind aprobarea efectuarii platii lucrarilor la obiectivele de
investitii în curs până la aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli pe anul 2020
si spune ca sunt lucrari de investitii în curs cum ar fi(construire Gradinita cu Program Normal –în
sat/com Mosna )si propune aprobarea acestui punct din ordine.
Domnul Consilier local Ciobeica Mihai intreaba daca cei care au fost angajati pentru
proiectul cu construire gradinita si-a dat cineva demisia?
Domnul Primar spune ca înca nu, oricum ritmul de lucru nu este atât de rapid dar totusi se
lucreaza ,depinde si de situatii climatice care duc la desfasurarea activitatii.
Presedintele de sedinta supune spre aprobare acest punct nr 9 si se aproba în unanimitatea celor
14 consilieri prezenti la sedinta cu 14 voturi pentru,0împotriva,0 abtineri din totalul de 15
consilieri în functie.

DIVERSE
Domnul Primar –informeaza consiliul despre adresa de la DSV-IASI privind clasificarea comunei
noastre ca fiind considerata zona tampon( nu exista riscul contaminarii cu acest virus de pesta
porcina) si trebuie adus la cunostinta cetatenilor necesitatea prevenirii aparitiei bolii prin afise
publice la nivelul comunei.
Domnul Consilier Darie Vasile – multumeste consiliului pentru prezenta , care de altfel este
considerat ca fiind un colectiv bun,unit afirmând ca suntem responsabili de rezolvarea
problemelor comunitatii noastre , ureaza sanatate,un an bun tuturor .
Domnul Consilier Bârsan Ion spune ca pentru viitor problemele sociale de la nivelul comunei
ar fi bine sa scada , sa ne implicam în prevenirea acestora iar parintii care au copii sa fie mai
responsabili în educarea si cresterea lor.
Având în vedere ca sau discutat toate punctele 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

PRESEDINTELE SEDINTEI,
Consilier local Postu Ion

Încheiat astăzi 15.01.2020
SECRETARUL COMUNEI MOSNA
Diaconu Rodica

