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 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOSNA 

JUDETUL  IASI 

 

PROCES VERBAL 

Încheiat astazi  data de   23.04.2021, ora   16,00  ca urmare a  şedinței   ordinare 

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

Primariei comunei Mosna asigurându-se  conditii  pentru  desfasurarea  acesteia  

(masti,  distantare sociala,dezinfectante)       

    La lucrarile sedintei participa :  15  consilieri locali, din 15consilieri   în 

functie ,Primarul   comunei si secretarul Consiliului Local, d-na Diaconu 

Rodica.  

Având în vedere  ca este asigurata majoritatea pentru întrunirea acestei sedinte   

ordinare care este publica,  presedintele de sedinta  deschide sedinta  cu   

următorul  

Proiect de  ordine de zi:   

1 . Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului de venituri si 

cheltuieli /2021 

2.Proiect de hotarâre privind aprobarea  întocmirii  de  planuri  

parcelare   în format stereo  pentru suprafetele de teren care au 

apartinut fostului CAP Mosna de pe raza  UAT- Raducaneni,Cozmesti 

Gorban si Ciortesti 

3. .Proiect de hotarâre privind acordarea unor  facilitati  fiscale 

conform OUG NR 19/2021  

4.Proiect de hotarâre privind   masuri  de igienizare a localitatii prin 

aplicarea  unor  sanctiuni  pentru nerespectarea acestora. 
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5. Proiect de hotarâre privind aprobarea   reactualizarii taxei locale 

/2021respectiv taxa de   pasunat   în suma de 79 lei/ha potrivit 

referatului nr 1344/ 2021 

6 Proiect de hotarâre  privind stabilirea condiţiilor în care se realizează accesul 

pe proprietatea publică sau privată  a Unităţii Administrativ Teritoriale Comuna 

Mosna, județul Iași, în vederea construirii, instalării, întreţinerii, înlocuirii ori 

mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură 

fizică necesare susţinerii acestora 

  al SC. RDS § RCS    conform cererii  nr 1109/30.03.2021precum si 

constituirea  dreptului de acces a  unei  suprafete de 5mp  teren 

intravilan  situat în T64,P2409 catre RDS § RCS  pe o perioada de 15 

ani  în vederea  instalarii  unui cabinet/ camere tehnice pentru 

amplasarea  echipamente    de comunicatii   electronice. 

7. Aprobarea situatiilor financiare  ale UAT Mosna ,trimestrul 4  anul 

2020. 

8.Proiect de hotarâre privind aprobarea listelor de inventar aprtinând 

Primariei, Biblioteca,Centrul  Cultural si Scolii Gimnaziale Mosna. 

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

1 . Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului de venituri si 

cheltuieli /2021 

Domnul Primar discuta  adresele primite  respectiv   

Adresa  nr .13152/16.04.2021  emisa de Consiliul judetean Iasi   reprezentând 

cotele  defalcate din  impozitul pe venit  în procent de 6% conf.HCJ IASI –NR 

115/16.04.2021 pe  anul 2021 

   Adresele nr 51663/06.04.2021, nr 51337/18.03.2021, nr .51344/18.03.2021,nr 

51659/05.04.2021,de la Directia  Generala  Regionala a Finantelor  Publice Iasi  
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       Deciziile nr 243/18.03.2021(anexa 1), Decizia nr.244/18.03.2021(anexa nr 

1-nr.2),Decizia nr 245/19.03.2021 

 

(anexa 1-6),Decizia nr303/05.04.2021,Decizia nr 304/05.04.2021 

(anexa 1-anexa 3) emise  de Directia  Generala  Regionala a Finantelor  Publice 

Iasi;  

               Referatul nr 1344/19.04.2021  de la Directorul Scolii Gimnaziale 

Mosna privind aprob proiect  buget scoala  Mosna   care stau la baza întocmirii 

proiectului de buget  pe anul 2021 conform  

Notei  de fundamentare   dupa cum urmeaza mai jos 

                                                                                                    Mii  lei 

Total venituri      7.909.640 lei din care: 

    Cheltuieli de functionare             4.806.300 lei din care: 

Cheltuieli de capital    4.815.340 lei din care: 

 

 

 

   Cap 51.02. Autoritati publice   2.435.240 lei din care: 

Cheltuieli de personal  1.991.100 lei 

Cheltuieli materiale                394.140 lei 

Cheltuieli de capital                    50.000 lei 

 

 

Cap. 61.02 Ordine publica (Pompieri) 15.200 lei din care: 

Cheltuieli materiale  15.200 lei 

 

 

 

Cap. 65.02 Invatamant   1.056.370 lei din care: 

Cheltuieli de personal (naveta)    4.000 lei 

    Cheltuieli materiale                   181.000   lei 

Tichete                                      20.000 lei 

     Asitenta sociala(burse)             42.000 lei 

  Cheltuieli de capital                  809.350 lei 

 

 

Cap 67.02 Cultura, recreere si religie  893.560 lei din care: 

Cheltuieli de personal    345.590 lei 

Cheltuieli materiale    187.970 lei 

Sustinerea cultelor              50.000 lei 
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                        Teren de sport acoperit                 50.000 lei 

Cheltuieli de capital                    310.000 lei 

 

 

     Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala  1.372.540 lei din care: 

                          Cheltuieli de personal (asistenti personali)   632.460 lei 

                               Bunuri si servicii „Centru de zi”                   60.000 lei 

                          Asitenta sociala(handicap)                          292.820 lei 

                               Burse   elevi                                                  37.000 lei 

                   Cheltuieli de capital                                      334.640 lei 

 

 

 

Cap 70 02 Servicii dezvoltare publica, locuinte, mediu si ape 120.000 lei din 

care: 

Cheltuieli materiale    90.000 lei 

                       Cheltuieli de capital                       30.000 lei 

 

Cap 74 02 Protectia mediului       2.112.760lei din care: 

 Cheltuieli materiale          90.000 lei 

                      Cheltuieli de capital                      2.022.760 lei 

 

 

 

 

Cap 84.02 Transporturi  1.613.970  lei din care: 

                      Cheltuieli materiale  371.000 lei 

                      Cheltuieli de capital             1.242.970 lei 

 

 

De asemenea  se aduce la cunostinta Consiliului Local de catre initiatorul 

proiectului  despre cotele primite pentru  bugetul  local/2021  fiind  mai mici în 

comparatie cu  anul trecut   cu vreo 2 miliarde, dar   în realitate  va  fi mai mare 

pentru ca avem  de încasat/primit   de pe proiectul 

,,Înfiintare  Centru de zi pentru persoane vârstnice , cu unitate de îngrijire  în 

comuna Mosna, jud. Iasi,,  vreo 6 miliarde . 

Initiatorul  proiectului  face unele  precizari  privind   întocmirea  bugetului local  

pe  2021- conform  
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Notei de Fundamentare   si afirma ca s-a mers  aproximativ egal pe proiectul 

bugetului  de anul trecut  la cheltuielile de personal si materiale   prezentând 

alocarile pe capitole,  dupa  cum urmeaza mai jos: 

- La  Cap. 65.02 Invatamant    a fost o crestere  de alocari financiare  fata de 

anul trecut de la 103 mii la 170 mii 

-  La     Cap.68.02 Asigurari si asistenta -   fata de anul trecut  aproape s-au  

dublat  alocarile  având în vedere   modificari legislative   privind 

cresterea  valorii de la 50 lei la 100lei  a tichetelor  sociale pentru  copii de 

gradinita,Conform adreselor primite s-a alocat  o suma  financiara   la 

acest capitol  pentru care vom analiza cine beneficiaza  de aceste 

prevederi, dupa ce  vom  identifica  potentialii beneficiari.  

-  De  la Consiliul   Judetean  au fost  alocati    103 mii  pentru anul  în curs 

în comparatie   cu alocarea de anul  trecut  de 135 mii. Domnul Primar 

spune ca pe ansamblu bugetul de anul  acesta este sustenabil  si prezinta 

lista de investitii: 

✓ Întocmirea   unor Planuri Parcelare în format stereo  pentru suprafetele 

de teren care au apartinut fostului CAP Mosna de pe raza  UAT- 

Raducaneni,Cozmesti Gorban si Ciortesti   pentru care se aduce la 

cunostinta ca teoretic  exista  finantari de la OCPI  pentru  masuratori 

cadastrale si intabulari /înscrieri în cartea  funciara a imobilului 

respectiv,  dar  alocarile  sus mentionate  nu sunt repartizate  pentru  

efectuarea  de masuratori   a terenurilor  de pe alte UAT-

ri/administrative  pentru  efectuarea planurilor  de pe alte 

administrative  este necesar  sa purtam o discurtie  cu primarii acestor 

UAT-ri  ca urmare a unor neconcordante  întâmpinate  la  numarul 

tarlalei  de pe  titlul  pentru terenurile situate pe alte UAT-ri, precum si 

cu  Comisia Locala de Fond Funciar. 

✓ Modernizare  sistem informatic 
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✓ Continuarea lucrarilor   pentru  obiectivul Modernizare Gradinita cu 

Program Normal 

✓ Reabilitare  Scoala Gimnaziala  Mosna- pentru care depunem eforturi  

ca imediat  dupa   intrarea în vacanta  sa  emitem Ordin de începere a 

lucrarilor de   reabilitare/executie. 

✓ Pentru proiectul transfrontalier  în parteneriat cu Republica Moldova, 

comuna Capaclia Raionul  Cantemir   suntem   foarte aproape de faza 

de finalizare  ca se va încheia prin organizarea unui festival  în ambele 

comune partenere  în prect respectiv  la noi în comuna  va fi  în data de 

20.06.2021 si în comuna Capaclia R. Moldova  va fi organizat  în data 

de 27.06.2021. 

✓ Construirea de baza  sportiva,  pentru  care  vom efectua  demesrsuri 

de realizare a cestui obiectiv  dupa ce vom finaliza  cu  modernizarea  

drumurilor locale din comuna  având o prioritate  mai mare   realizarea 

acestora. 

✓ Reabilitarea Bisericii SF.  VOIEVOZI-  urmare a degradarii 

acoperisului acesteia. Domnul Primar aduce-n discutie ca pentru 

realizarea  acestui obiectiv  este  necesar  sa discute  cu Înalt 

Preasfintitul  de la Iasi  pentru a da  acest  obiectiv  în administrarea  

noastra sa  putem  începe documentatia  sa facem un studiu de  

prefezabilitate  si fezabilitate   pentru realizarea acestuia. 

✓   Finalizarea  documentatiei    cu achizitionarea  terenului  pentru  

construirea  unui bazin  de utilitati  pentru  care  mai dureaza în jur de 

3 luni  procedurile legale  cu  vânzare- cumparare  a terenului 

✓ Foraj  de adâncime pentru captare  de izvoare necesar   pentru  

suplinirea alimentarii  cu apa   pentru comunitatea   noastra, pentru 

care  va trebui  respectate  procedurile  legale  de identificare a unui  

specialist în  foraj. 

✓ Racordare  retea de canalizare  SPAU –  de la Janel. 
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✓ Achizitionarea  unui compactor /granulator  în vederea   colectarii 

selective de material plastic   pentru eficientizarea  depozitarii  acestuia 

precum si a transportului acestuia  care se  va efectua  prin saci 

menajeri. De asemenea  se aduce la cunostinta  ca prin  realizarea 

acestui obiectiv  va scadea  volumul  si greutatea  gunoiului menajer  si 

se va reduce presiunea pe institutie la plata  transportului/tona. 

✓ Realizare    unei  amplasament /baze  de colectare  pentru   colectare 

selectiva  pentru anumite deseuri  speciale  respectiv ( canapele, 

azbest, resturi  provenite din materiale de constructii,,cauciuc, 

electrice,electronice )  necesar în vederea  reducerii  cantitatii de  

colectare deseuri  în amestec. 

✓ Modernizare  drumuri locale  în lungime de 3 km, pentru care  luna 

viitoare  se va efectua  licitatia   

✓ Extindere  retea de  trotuoare   în comuna Mosna –fiind o investitie  de 

protectie a persoanelor pentru circulatia  pe drumurile publice  precum 

si asigurarea unei circulatii flexibile. 

Domnul Consilier Ciobeica Mihai –întreaba  daca drumul  judetean   

ce trece prin comuna se poate realiza? 

Domnul Primar  spune ca sansele sunt mici, va discuta  cu presedintele 

Consiliului Judetean de la Iasi. 

         Presedintele de sedinta întreaba daca  sunteti deacord  cu cele 

consemnate de d-l primar  privind   prezentarea  proiectului  de  

hotarâre sus mentionat Nefiind   alte probleme  si observatii  pentru 

acest punct  nr 1  din  ordinea de zi, domnul presedinte de sedinta, 

supune aprobarii acest  punct nr  1 si se aproba cu  15voturi  pentru,0 

impotriva si  0 abtinere din  15 consilieri prezenti la sedinta  si 15 

consilieri în functie. 
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2.Se trece la discutarea punctului nr. 2 din Ordinea de zi 

 

2.Proiect de hotarâre privind aprobarea  întocmirii  de  planuri  

parcelare   în format stereo  pentru suprafetele de teren care au 

apartinut fostului CAP Mosna de pe raza  UAT- 

Raducaneni,Cozmesti Gorban si Ciortesti 

 Initiatorul  proiectului  discuta proiectul  sus mentionat  de  întocmirea   unor 

Planuri Parcelare în format stereo  pentru suprafetele de teren care au apartinut 

fostului CAP Mosna de pe raza  UAT- Raducaneni,Cozmesti Gorban si Ciortesti     

si spune ca  teoretic  exista  finantari de la OCPI  pentru  masuratori cadastrale si 

intabulari /înscrieri în cartea  funciara a imobilelor  numai pentru   

administrativul  comunei   dar,   nu si pentru terenurile  de pe alte UAT-

ri/administrative  iar  pentru  efectuarea planurilor   si  de pe alte administrative  

este necesar  sa purtam o discurtie  cu primarii acestor UAT-ri   precum si cu  

Comisia Locala de Fond Funciar.  Presedintele de sedinta întreaba daca  sunteti 

deacord  cu cele consemnate de d-l primar  privind   prezentarea  proiectului  de  

hotarâre sus mentionat Nefiind   alte probleme  si observatii  pentru acest punct  

nr 2  din  ordinea de zi, domnul presedinte de sedinta, supune aprobarii acest  

punct nr  2 si se aproba cu  15voturi  pentru,0 impotriva si  0 abtinere din  15 

consilieri prezenti la sedinta  si 15 consilieri în functie. 

3.Se trece la discutarea punctului nr. 3 din Ordinea de zi 

3.Proiect de hotarâre privind acordarea unor  facilitati  fiscale 

conform OUG NR 19/2021  

 Domnul  Primar spune  ca s-a prelungit  termenul de acordare a unor 

facilitati fiscale  conform OUG NR 19/2021  pina la 31decembr 2022 
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si pentru a avea o crestere procentuala a încasarilor  propune 

aprobarea acestui proiect. 

Presedintele de sedinta întreaba daca  sunteti deacord  cu cele consemnate de d-l 

primar  privind   prezentarea  proiectului  de  hotarâre sus mentionat Nefiind   

alte probleme  si observatii  pentru acest punct  nr 3  din  ordinea de zi, domnul 

presedinte de sedinta, supune aprobarii acest  punct nr  3 si se aproba cu  

15voturi  pentru,0 impotriva si  0 abtinere din  15 consilieri prezenti la sedinta  

si 15 consilieri în functie. 

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

4.Proiect de hotarâre privind   masuri  de igienizare a localitatii 

prin aplicarea  unor  sanctiuni  pentru nerespectarea acestora. 

Domnul Primar aduce la cunostinta Consiliului  Proiectul  sus 

mentionat afirmand ca va trebui luate  masuri  de remediere/reducerea 

impactului pentru   unele  actiuni  rele  pentru cei care încalca anumite 

reguli  de igiena a localitatii  prin  depozitarea gunoaielor în locuri 

nepermise . 

Domnul   consilier -Ciobeica Mihai  spune ca  pentru  cei care    

încalca  anumite   norme de igiena a localitatii    pentru  persoana 

respectiva sa fie  dat    mai  întâi un  avertisment. 

Presedintele de sedinta întreaba daca  sunteti deacord  cu cele consemnate de d-l 

primar  privind   prezentarea  proiectului  de  hotarâre sus mentionat Nefiind   

alte probleme  si observatii  pentru acest punct  nr 4 din  ordinea de zi, domnul 

presedinte de sedinta, supune aprobarii acest  punct nr  4 si se aproba cu  

15voturi  pentru,0 impotriva si  0 abtinere din  15 consilieri prezenti la sedinta  

si 15 consilieri în functie. 

5.Se trece la discutarea punctului nr. 5 din Ordinea de zi 
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5. Proiect de hotarâre privind aprobarea   reactualizarii taxei 

locale /2021respectiv taxa de   pasunat   în suma de 79 lei/ha 

potrivit referatului nr 1344/ 2021 

Domnul  Primar  discuta proiectul  de hotarâre sus mentionat  care de fapt   

consta  în   numai în reactualizare taxei  de pasunat   de la 70 lei/ha  la  suma de 

79 lei/ha  celelalte taxe ramânând neschimbate.  

  D-l presedinte de sedinta întreaba daca  sunteti deacord  cu cele consemnate de 

d-l primar  privind   prezentarea  proiectului  de  hotarâre sus mentionat Nefiind   

alte probleme  si observatii  pentru acest punct  nr 5 din  ordinea de zi, domnul 

presedinte de sedinta, supune aprobarii acest  punct nr  5 si se aproba cu  

15voturi  pentru,0 impotriva si  0 abtinere din  15 consilieri prezenti la sedinta  

si 15 consilieri în functie. 

6.Se trece la discutarea punctului nr. 6 din Ordinea de zi 

6 Proiect de hotarâre  privind stabilirea condiţiilor în care se realizează 

accesul pe proprietatea publică sau privată  a Unităţii Administrativ 

Teritoriale Comuna Mosna, județul Iași, în vederea construirii, instalării, 

întreţinerii, înlocuirii ori mutării rețelelor de comunicații electronice sau a 

elementelor de infrastructură fizică necesare susţinerii acestora 

   Initiatorul proiectului  aduce la cunostinta cererea   

nr 1109/30.03.2021 depusa de catre SC. RDS § RCS     prin care 

se solicita  dreptul de acces a  unei  suprafete de 5mp  teren intravilan  

situat în T64,P2409 –Curte Casa Specialistului,  pe o perioada de 15 

ani   cu titlu gratuit  conform prevederilor legale  - respectiv  din  Legea 

nr. 159/ 2016 privind regimul infrastructurii fizice a reţelelor de comunicaţii 

electronice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului 

instalării reţelelor de comunicaţii electronice, cu modificările și completările 

ulterioare; 
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- art. 6, art. 8, art. 13 și art. 33 alin. l lit. b din Legea nr. 154/2012 privind 

regimul infrastructurii reţelelor de comunicaţii electronice, cu modificările și 

completările ulterioare;  

-  prevederile art. 4 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 111/2011 

privind comunicaţiile electronice, aprobată cu modificări şi completări prin 

Legea nr. 140/2012, cu modificările şi completările ulterioare. . 

   - 13 și 14 din Legea nr. 213/1998  

   -Legea 287/  2009   art 756-770  privind Codul Civil 

- Decizia preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi 

Reglementare în Comunicaţii nr. 997/ 2018 privind tarifele maxime care pot fi 

percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub 

imobilele proprietate publică  în vederea  instalarii    unui cabinet/ camere 

tehnice pentru amplasarea  echipamente    de comunicatii   electronice. 

  D-l presedinte de sedinta întreaba daca  sun deacord  cu cele consemnate de d-l 

primar  privind   prezentarea  proiectului  de  hotarâre sus mentionat Nefiind   

alte precizari  pentru acest punct  nr 6 din  ordinea de zi, domnul presedinte de 

sedinta, supune aprobarii acest  punct nr  6 si se aproba cu  15voturi  pentru,0 

impotriva si  0 abtinere din  15 consilieri prezenti la sedinta  si 15 consilieri în 

functie. 

7.Se trece la discutarea punctului nr. 7 din Ordinea de zi 

7. Aprobarea situatiilor financiare  ale UAT Mosna ,pe  anul 2020. 

 Domnul Primar   supune  ca având în vedere  ca anual se aproba situatiile 

financiare   care  contin o documentatie contabila laborioasa   propune spre 

aprobare  acest punct  nr 7 din ordinea de zi.  D-l presedinte de sedinta întreaba 

daca  sunt deacord  cu cele consemnate de d-l primar  privind   prezentarea  

proiectului  de  hotarâre sus mentionat Nefiind   alte precizari  pentru acest punct  

nr 7 din  ordinea de zi, domnul presedinte de sedinta, supune aprobarii acest  
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punct nr  7 si se aproba cu  15voturi  pentru,0 impotriva si  0 abtinere din  15 

consilieri prezenti la sedinta  si 15 consilieri în functie. 

8.Se trece la discutarea punctului nr. 8 din Ordinea de zi 

8.Proiect de hotarâre privind aprobarea listelor de inventar 

apartinând Primariei, Biblioteca,Centrul  Cultural si Scolii 

Gimnaziale Mosna. 

Se prezinta listele de inventar   sus mentionate  si propune aprobarii  acest  

punct   nr 8  din ordinea de zi neexistând  modificari la inventarul 

bunurilor  publice  si privat  ultima forma fiind aprobata prin  HCL  

Nr.9/2020(inv.dom privat) si HCL 53/2020(Anexa 1 /inventar dom public)  

  D-l presedinte de sedinta întreaba daca  sunt deacord  cu cele consemnate de  

d-l primar  privind   prezentarea  proiectului  de  hotarâre sus mentionat Nefiind   

alte precizari  pentru acest punct  nr 8 din  ordinea de zi, domnul presedinte de 

sedinta, supune aprobarii acest  punct nr  8 si se aproba cu  15voturi  pentru,0 

impotriva si  0 abtinere din  15 consilieri prezenti la sedinta  si 15 consilieri în 

functie. 

Diverse - 

Având în vedere ca nu mai sunt alte puncte de  discutat  si alte diverse 

presedintele de sedinta   multumeste pentru participare celor prezenti, si declara 

sedinta închisa. 

Prezentul proces verbal contine  12 pagini  

                                                                                      Data   23.04..2021 

               PRESEDINTELE SEDINTEI,                               SECRETAR  GENERAL AL COMUNEI, 

                          Consilier local                                                                       Diaconu Rodica 

                           AileneI Constantin  

 

 

 

 

 

 

 


