CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOSNA
JUDETUL IASI

PROCES VERBAL
Încheiat astazi data de 31.03.2021, 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, dintre care 1 consilier
local supleant care va ocupa functia de consilier si al carui mandat a fost
validat de catre Judecatoria Raducaneni conform sentintei nr
195/286/15.03.2021 respectiv d-l Besleaga Iustinel, urmînd ca în sedinta de
astazi 31.03.2021, sa depune juramântul de credinta dupa care se va
declara /completa ca fiind legal reconstituit Consiliul Local Mosna revenind
la numarul anterior de de 15 consilieri locali . Deasemeni la sedinta de
astazi este prezent si

d-l Primar al comunei- Georgel Popa si secretarul

Consiliului Local, d-na Diaconu Rodica.
Având în vedere ca este asigurata majoritatea pentru întrunirea acestei sedinte
care este publica si ca nu avem asitati /reprezentanti din cadrul Institutiei
Prefectului Iasi la aceasta sedinta pentru care se depune si juramântul
domnului Besleaga Iustinel pentru ocuparea postului de consilier local,
presedintele de sedinta deschide sedinta cu următorul
Proiect de ordine de zi:
Aprobarea procesului verbal din sedinta anterioara respectiv 26.02.2021
1. Prezentarea încheierii judecatoriei nr 195/286/ din 15.03.2021 privind
validarea mandatului de consilier local al domnului Besleaga Iustinel
emisă de Judecatoria Raducaneni,jud Iasi
2. Depunerea Juramintului de catre Consilierul Local al carui mandat a
fost validat conform sentintei sus mentionate
3. Proiect de hotarâre privind reactualizarea comisiei de specialitate nr3
din cadrul Consiliului Local
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4. Aprobarea raportului de activitate al Primarului comunei Mosna, pentru anul
2020
5. Aprobarea Programului de transport public judetean de persoane conform
adresei nr 3053/28.01.2021, de la Consiliul judetean Iasi.
DIVERSE

Domnul presedinte întreaba daca mai sunt si alte propuneri de puncte pentru
Ordinea de zi de astazi ,nefiind alte subiecte , se supune aprobarii, fiind
aprobata în unanimitatea celor prezenti
Aprobarea procesului verbal din sedinta anterioara 26.02.2021
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 sus mentionată care a fost pus la dispozitia
consilierilor ca document de sedinta .
Constatand ca nu sunt obiecțiuni cu privire la continutul acestuia , se supune
la vot, fiind aprobat de cei 15consilieri 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. Prezentarea

încheierii judecatoriei nr 195/286/ din 15.03.2021
privind validarea mandatului de consilier local al domnului Besleaga
Iustinel emisă de Judecatoria Raducaneni,jud Iasi
Are cuvântul d-na secretar al consiliului local Mosna, care aduce la
cunostinta

sentinta judecatoriei nr195/286/2021 privind

mandatului de consilier local al supleantului

validarea

Besleaga Iustinel pentru

care instanta a constatat urmatoarele:
-la data de 09.03.2021 a fost depus

si înregistrat dosarul pe rolul

judecatoriei Raducaneni sub nr 195/286/2021,dosar întocmit de secretarul
omunei Mosna în vederea validarii mandatului de supleant.
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-dosarul depus la judecatoria Raducaneni a cuprins toata documentatia
necesara

conform art.114 lit a-c din OUG NR 57/2019- Codul

Administrativ
-în urma analizarii dosarului depus instanta
prevederilor legale

a constatat

conform

respectiv art.204 din OUG NR 57/2019 –Codul

Administrativ , ca încetarea mandatului de consilier local al d-lui
DARIE VASILE a avut loc înainte de expirarea duratei normale a
mandatului , fiind înaintata în acest sens catre Judecatoria Raducaneni si
HCL NR 10/26.02.2021 de încetarea mandatului de consilier al d-lui
Darie Vasile ca urmare a decesului acestuia.Fata de cele mentionate mai
sus instanta hotaraste prin sentinta nr 195/286/15.03.2021 validarea
mandatului de supleant al d-lui Besleaga Iustinel din partea formatiunii
politice PNL pentru functia de consilier local al comunei Mosna judetul
Iasi.Domnul Presedinte de sedinta întreaba daca este de obiectat /adaugat
ceva privind acest punct, constatand ca nu sunt obiecțiuni cu privire la
prezentarea acesteia, se supune la vot aducerea la cunostinta , fiind
aprobat de cei 15consilieri prezenti la sedinta cu 15voturi pentru,0
împotriva,0 abtineri din 15 consilieri în functie
2.Se trece la discutarea punctului nr. 2din Ordinea de zi
2. Depunerea Juramintului de catre Consilierul Local al carui mandat
a fost validat conform sentintei nr. 195/286/2021
Dna secretar aduce la cunostinta prevederile art 117 alin 1 din
OUG NR 57 din 2019 Codul Administrativ privind depunerea juramântului
Dl presedinte de sedinta invita pe consilierul Besleaga Iustinel , sa se prezinte
la masa special amenajata si cu mana stanga pe Constitutie si Biblie să depuna
juramântul de credinta care are urmatoarea formula
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,,Jur sa respect Constitutia si legile țării si să fac cu
bună –credintă, tot ceea ce stă în puterile si priceperea mea
pentru binele locuitorilor comunei Mosna, judetul Iasi.
Asa să-mi ajute Dumnezeu!”
dupa care vor semna juramantul în doua exemplare, unul ramînînd la dosarul de sedinta si
unul va fi înaintat d-lui consilier Beleaga Iustinel.
Constatand ca d-l consilier Besleaga Iustinel

a carui mandat a fost validat de

judecatoria Raducaneni , a depus juramantul, dl.presedinte de sedinta declara consiliul
local legal

reconstituit ca urmare a îndeplinirii

conditiile legale în urmatoarea

componenta
LISTA CONSILIERILOR LOCALI VALIDATI LA DATA 31.03.2021,
1.Ailenei Constantin PNL
2.Avasîlcai Daniel PMP
3. Ciobeica Mihai PNL
4. Besleaga Iustinel

PNL

5.Ignat Maricela PNL
6.Ionita Vasile PNL
7.Luchian Mihaita PNL
8. Moanga Silvia PNL
9. Onea Aurel PMP
10 Postu Ion PV
11.Pîntea Ioan PNL
12.Radu Gheorghita PNL
13. Radu Ion PSD
14.Scopos Ionut PNL
15. Vârnă Victor PSD

Domnul presedinte de sedinta întreaba daca mai sunt si alte discutii pentru
acest punct nr 2 din ordinea de zi,nefiind alte discutii se supune aprobarii
lista de reconstituire consilieri locali si se aproba în unanimitatea celor 15
consilieri prezenti cu 15voturi pentru,0 impotriva, 0 abtineri din 15 consilieri în
functie.
3Se trece la discutarea punctului nr. 3 din Ordinea de zi
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Domnul presedinte de sedinta întreaba daca sunt discutii pentru acest punct nr
2 din ordinea de zi,nefiind alte discutii se supune aprobarii si se aproba în
unanimitatea celor 14 consilieri prezenti cu 14voturi pentru,0 impotriva, 0
abtineri din 14 consilieri ramasi în functie.
3.Se trece la discutarea punctului nr. 3 din Ordinea de zi
3.Proiect de hotarâre privind reactualizarea comisiei de specialitate
nr3 din cadrul Consiliului Local
Doamna secretar aduce în discutie proiectul de hotarâre privind
reactualizarea HCL NR 65/29.10.2020 privind constituirea comisiilor de
specialitate, care de fapt reprezinta reactualizarea comisiei nr 3 de
specialitate ,pentru activitati social-culturale, culte,învatamînt,sport si
sanatate în sensul ca se înlocuieste domnul Darie Vasile cu BESLEGA
IUSTINEL.-noul consilier supleant desemnat.
Domnul presedinte de sedinta întreaba daca sunt deacord cu cele prezentate
din proiect pentru acest punct nr 3 din ordinea de zi,nefiind alte discutii se
supune aprobarii si se aproba în unanimitatea celor 15consilieri prezenti cu 15
voturi pentru,0 impotriva, 0 abtineri din 15 consilieri în functie.
4.Se trece la discutarea punctului nr. 4 din Ordinea de zi
4Aprobarea raportului de activitate al Primarului comunei Mosna, pentru
anul 2020
Domnul Primar face o scurta prezentare a raportului de activitate dupa cum
urmeaza mai jos
Pe plan social -exista o activitate intensa,respectiv pe directia activitatii de
asistenti maternali suntem a doua comuna din judet care avem copii în sistem
de ocrotire la asitent maternal dupa comuna Scobinti.
-

exista 18 dosare de asistenti personali pentru persoane cu
handicap

- 16 dosare de indemnizatie pentru persoane cu handicap
-

70 de dosare pentru beneficiari ai Legii 416/2001
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- La noul Centru de zi pentru persoane vîrstnice cu ynitate de
îngrijire la domiciliu s-a efectuat receptia urmînd ca în
urmatoarele 3 luni sa se faca demersuri în vederea obtinerii
acreditarii serviciului Centrului de zi.
- Domnul Primar aduce la cunostinta activitatea proiectului
HERITAGE ( reprezentând colectii pentru pastrare respectiv
tesaturi, obiecte vechi ) care pana la finalizarea Muzeului
vor fi expuse în incinta Centrului de zi
- Prin bugetul anului 2020 (65% din resurse financiare au
fost alocate pe investitii, 35% pe salarii si cheltuieli de
functionare si alte cheltuieli de întretinere )
- S-au efectuat lucrari cu drumurile
- S-au finalizat lucrarile la Platforma de gunoi
- S-a executat 60% din proiectul extindere retea de canalizare
- S-a finalizat cu obiectivul teren de sport acoperit
- S-a receptionat PUG
- S-a finalizat executie trotuare
- Avem în derulare proiectul HERITAGE care va fi finalizat
la 28.05.2021
- Domnul Primar spune ca anul trecut a fost o activitate
complexa pentru Primar , personalul institutiei si Consiliul
Local prin care a fost convocat în 12 sedinte ordinare si 10
sedinte extraordinare adoptatându-se 83 de hotarâri de
consiliu local si 293 de dispozitii, 33 de volume la registrul
agricol completate .
Domnul presedinte de sedinta întreaba daca sunt

alte discutii pe marginea

acestui punct din ordinea de zi,nefiind alte discutii se supune aprobarii si se
aproba luarea la cunostinta a Raportului de activitate al d-lui Primar pe anul
2020 în unanimitatea celor 15 consilieri prezenti

si în functie.
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5.Se trece la discutarea punctului nr. 5 din Ordinea de zi
5. Aprobarea Programului de transport public judetean de persoane conform
adresei nr 3053/28.01.2021, de la Consiliul judetean Iasi.
Are cuvântul d-l Viceprimar prin care aduce-n discutie Programul de
transport public judetean de persoane conform adresei nr 3053/28.01.2021,
de la Consiliul judetean Iasi , pentru care se propune aprobarea unei singure
statii de îmbarcare/debarcare calatori amplasata în incinta Troita din Centrul
comunei Mosna precum si ramânerea la Programul de Transport

stabilit

anterior(plecarari si sosiri de curse regulate Iasi-Mosna si Mosna-Iasi)
Domnul presedinte de sedinta întreaba daca sunt alte discutii pe marginea
acestui punct nr 5 din ordinea de zi,nefiind alte discutii se supune aprobarii si
se aproba în unanimitatea celor 15 consilieri prezenti cu 15 voturi pentru, 0
împotriva, 0 abtineri din 15 consilieri în functie.
DIVERSE
Are cuvîntul d-l Consilier Local Ailenei Constantin care aduce-n discutie
problema circulatiei pe drumurile publice în vederea prevenirii riscului de
expunere la accidente de circulatie. Asadar d-l consilier propune instalarea
unor cocoase pentru reducerea vitezei pe strazile principale din comuna.
Domnul Primar spune ca are în vedere acest aspect si aduce la cunostinta
consiliului zonele unde vor fi amplasate respectiv zona Fofolea Centru, zona
Scoala Mosna, zona vale care vor fi din plastic prevazute cu indicatoare.
Doamna Consilier Moanga Silvia propune amplasarea unei cocoase si în curba
de la Geandra.
Domnul Primar raspunde ca va avea în vedere si aceasta propunere si aduce la
cunostinta consiliului ca se va ocupa în urmatoarea perioada de întocmirea
documentatiei în vederea scoaterii la licitatie a obiectivului reabilitare Scoala
Gimnaziala Mosna.
Presedintele de sedinta întreaba daca mai sunt si alte probleme diverse de
discutat? Nefiind alte probleme de discutat si având în vedere ca au fost
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dezbatute si aprobate punctele înscrise din ordinea de zi, domnul presedinte
de sedinta, multumeste pentru participare celor prezenti, si declara sedinta
închisa.
Prezentul proces verbal contine pagini
Data 31.03.2021
PRESEDINTELE SEDINTEI,
Consilier local

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Diaconu Rodica

Radu Gheorghita
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