CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOSNA
JUDETUL IASI
PROCES VERBAL
Încheiat astazi data de 11.01.2021, ora 12,00 ca urmare a şedinței
extraordinare a Consiliului Local al comunei Moșna,județul Iași, care va avea
loc în localul Centrului Cultural Mosna asigurându-se conditii pentru
desfasurarea acesteia (masti, distantare sociala)
La lucrarile sedintei participa : 13 consilieri locali, din cei 15 consilieri în
functie care formeaza Consiliul Local
primarul comunei-dl. Georgel Popa ,secretara Consiliului Local
Diaconu Rodica
Având în vedere ca este asigurata majoritatea pentru întrunirea acestei sedinte
care este publica, domnul presedinte de sedinta deschide sedinta cu
următoarea ordine de zi:
1.Proiect de hotarâre privind alegerea presedintelui de sedinta pentru 3
luni( ian,febr ,martie 2021)
2. Proiect de hotarâre privind aprobarea efectuarii platii lucrarilor la
obiectivele de investitii în curs pana la aprobarea bugetului local de venituri
si cheltuieli /2021 din excedentul anilor precedenti
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
1.Se trece la discutarea punctului nr. 1 din Ordinea de zi
1.Proiect de hotarâre privind alegerea presedintelui de sedinta pentru 3
luni( ian,febr ,martie 2021)
Doamna secretar aduce la cunostinta ca s-a expirat mandatul presedintelui
de sedinta respectiv al d-lui Ciobeica Mihai si solicita sa se faca propuneri
pentru alegerea unui presedinte de sedinta pentru urmatoarele 3 luni
(ian,febr,martie 2021)
Doamna Consilier Local Moanga Silvia – propune ca presedinte de sedinta
pentru urmatoarele 3 luni pe d-l Radu Gheorghita.
Se supune la vot si este aprobat cu 13 voturi pentru,0 împotriva si 0 abtineri
Doamna secretar întreaba daca mai sunt si alte propuneri? Nemaifiind alte
domnul Consilier local Ciobeica Mihai multumeste pentru încrederea acordata
si invita pe domnul Radu Gheorghita la masa de sedinta sa preia atributiile de
presedinte care la rândul sau deasemeni multumeste pentru acordarea votului

de încredere pentru următoarele 3 luni.Asadar domnul presedinte trece la
discutarea urmatorului punct din ordinea de zi de mai jos
2.Se trece la discutarea punctului nr. 2 din Ordinea de zi
2. Proiect de hotarâre privind aprobarea efectuarii platii lucrarilor la
obiectivele de investitii în curs pana la aprobarea bugetului local de venituri
si cheltuieli /2021 din excedentul anilor precedenti
Domnul Primar aduce la cunostinta prevederile capitolului V ,punctul
5.16.,alin 1 lit.b,alin 2 din Anexa 1 la Normele metodologice privind încheierea
exercitiului bugetar al anului 2020 potrivit Ordinului Ministrului Finantelor
Publice NR 3155/15.12.2020 prin care autoritatile deliberative adopta hotarâri
în vederea aprobarea efectuarii platii lucrarilor la obiectivele de investitii în curs
pana la aprobarea bugetului local de venituri si cheltuieli /2021 din excedentul
anilor precedenti în suma de 300000lei.
Domnul presedinte de sedinta întreaba daca sunt discutii pentru acest punct din
ordinea de zi,nefiind alte discutii se supune aprobarii si se aproba în
unanimitatea celor 13 consilieri prezenti cu 13 voturi pentru,0 impotriva, 0
abtineri.
În încheiere domnul consilier Darie Vasile , aduce la cunostinta ca detine
mandatul de consilier din anul 2000 si ca a respectat si juramîntul depus
pentru perioada 2000-2020, apreciaza noul consiliu ca fiind o autoritate de
încredere si transmite sanatate si multumiri pentru ascultare.
Avand in vedere ca s-au epuizat toate punctele înscrise din ordinea de
zi si alte probleme diverse nu mai sunt de discutat, domnul presedinte de
sedinta, multumeste pentru participare celor prezenti, si declara sedinta închisa.
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PRESEDINTELE SEDINTEI,
Consilier local
Radu Gheorghita

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Diaconu Rodica

