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 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOSNA 

JUDETUL  IASI 

Nr______________ 

 

PROCES VERBAL 

 

 

Încheiat astazi  data de   04.12.2020, ora   15,00  în  şedința   extraordinară 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 ,2 consilieri( absenteaza motivat 

respectiv d-l  consilier local  Darie  Vasile   si   Postu Ion  din cei  15 consilieri care formeaza 

Consiliul  Local), secretarul comunei  si primarul comunei-dl.  Georgel Popa  

Având în vedere  ca este asigurata majoritatea pentru întrunirea acestei sedinte extraordinare  

care   este publica, domnul presedinte de sedinta  deschide sedinta  cu   următoarea ordine de 

zi:             

1 Proiect de hotarâre privind rectificare de buget  /2020 

 2.Aprobarea Dispozitiei de santier  nr 1 în vederea receptiei   lucrarii 

,,Modernizare drumuri  satesti (DS9-DS16) în sat Mosna comuna Mosna jud Iasi . 

3. Aprobarea   unor cheltuieli  privind   realizarea Programului ,,Pomul de Craciun  

2020,,. 

Ordinea de zi se supune aprobarii, fiind aprobata în unanimitatea  celor  13 consilieri prezenti 

la sedinta din totalul de 15 consilieri în functie   

1.Se trece la discutarea primului punct din ordine respectiv, 

1 Proiect de hotarâre privind rectificare de buget  /2020 

Domnul Primar  face  precizarea  că rectificarea  bugetara  se face ca urmare  a 

suplimentararii bugetului  pentru   realizarea  obiectivelor  de investitii ,,Înfiintare Centru de 

zi pentru persoane vârstnice  cu unitate de îngrijire la  domiciliu,, în comuna Mosna JUD. Iasi  

Conform adresei  de la Ministerul Lucrarilor  Publice Dezvoltarii si Administratiei –Directia 

Generala  Programul Operational  Regional  Anexa F-PO.DGPOR.DAP.1.7.10.29 SMIS 117460  
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Suma  totala de  698.828,44 lei conf Ordinelor  de plata  nr 13693/26.11.2020 si  nr 

13694/26.11.2020  precum si   pentru Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala 

– Extindere retea canalizare ( cod indicator 42.65.00 suma de 1.262.850,00 

Deasemeni  se aduce la cunostinta Consiliului  Local  ca sunt doua  cereri  de la Biserica 

Ortodoxa  si Biserica Adventista   prin care  se solicitari   acodarea  unui ajutor financiar   din 

partea   noastra  pentru  acoperirea  unor cheltuieli  de renovare  a Bisericii Adventiste  si 

pentru  achizitionarea  unui  modul    tip toaleta  pentru  Biserica  Ortodoxa   

(fiind   strict necesara )  si propune   alocarea  pentru ambele   Culte a sumei de 25mii lei  din  

care 12,5mii lei/Biserica Adventista  si 12,5 mii lei  Biserica Ortodoxa, pentru  depasirea  

acestei situatii.Rectificarea bugetara  se prezinta  dupa  cum urmeaza mai jos:   

 

VENITURI: 

Nr. 

Crt. 
Denumirea indicatorilor 

Cod 

indicator  
Anul 2020 

 Trim. IV 

1. 

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele locale 

necesare sustinerii si derularii proiectelor finantate din 

fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare, 

aferete perioadei de programare 2014-2020 

 

42.69.00 92700,00 

2. Sume primite in contul platilor efectuate in anul curent 48.01.01 606.120,00 

3. 
Finantarea Programului National de Dezvoltare Locala – 

Extindere retea canalizare 
42.65.00 1.262.850,00 

4. 
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru finantarea 

sectiunii de dezvoltare 
37.02.03 -429980 

5. Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 429980 

 TOTAL  1.961.670,00 

CHELTUIELI: 

Nr. 

crt. 
Denumirea indicatorilor 

Cod 

indicator 

Influente 

      Anul 

2020 
Trim. IV 

Autoritati publice si actiuni externe   51.02.01.03                                                         

1. Salarii de baza 10.01.01 14630 14630 

2. Materiale pentru curatenie 20.01.02 -3000 -3000 
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3. Carburanti si lubrifianti 20.01.05 -5000 -5000 

4. Piese de schimb 20.01.06 -16000 -16000 

5. Posta, telecomunicatii, radio, tv, internet 20.01.08 4000 4000 

6. 
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 -80000 -80000 

7. Deplasari interne, detasari, transferari 20.06.01 -1800 -1800 

8. Alte obiecte de inventar 20.05.30 12000 12000 

9. Pregatire profesionala 20.13 -2660 -2660 

 Total 51.02.01.03  -77830 -77830 

Alte servicii publice generale 54.02.50 

10. 
Indemnizatii platite unor personae din afara 

unitatii 
10.01.12 -20400 -20400 

11. 
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 7170 7170 

 Total 54.02.50  -13230 -13230 

Invatamant 65.02.04.01 

12. Alocatii transport 10.01.15 -5700 -5700 

13. Furnituri de birou 20.01.01 3900 3900 

14. Iluminat, incalzit si forta motrica 20.01.03 -5000 -5000 

15. Apa, canal si salubritate 20.01.04 -660 -660 

16. Piese de schimb 20.01.06 -860 -860 

17. Posta telecomunicatii 20.01.08 -2100 -2100 

18. 
Materiale si prestari servicii cu character 

functional 
20.01.09 7470 7470 

19. Alte bunuri si servicii pentru intretinere 20.01.30 4000 4000 

20. Protectia muncii 20.14 -150 -150 

21. Alte cheltuieli cu bunuri si servicii 20.30.30 -900 -900 

 Total 65.02.04.01  0 0 

Biblioteci comunale  67.02.03.02 

22. 
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 260 260 

23. Alte obiecte de inventar 20.05.30 -110 -110 

 Total 67.02.03.02  150 150 

Camine Culturale 67.02.03.07 

24. Salarii de baza  10.01.01 2820 2820 

25. Iluminat, incalzit si forta motrica 20.01.03 1960 1960 

26. Carburanti si lubrifianti 20.01.05 -10000 -10000 

27. Alte obiecte de inventar 20.05.30 -20000 -20000 

 Total 67.02.03.07  -25180 -25180 

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agreement 67.02.05.03 
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28. Carburanti si lubrifianti 20.01.05 -3850 -3850 

29. 
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 -32140 -32140 

30. Alte obiecte de inventar 20.05.30 -890 -890 

 Total 67.02.05.03  -36920 -36920 

Servicii religioase 67.02.06 

31. 
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 -2500 -2500 

32. Sustinerea cultelor 59.12 25000 25000 

 Total 67.02.06  22500 22500 

Alte cheltuieli in domeniul asigurarilor si asistentei sociala 68.02.50 

33. Ajutor social - burse 57.02.01 2010 2010 

34. 

Constructii - – Infiintare centru de zi pentru 

personae varstnice cu ingrijire la domiciliu in 

comuna Mosna 

58.01.02 603800 603800 

35. 

Cheltuieli neeligibile – Infiintare centru de zi 

pentru personae varstnice cu ingrijire la 

domiciliu in comuna Mosna 

58.01.03 25000 25000 

 Total 68.02.50  630810 630810 

Alimentare cu apa 70.02.05.01 

36. 
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 -23900 -23900 

 Total 70.02.05.01  -23900 -23900 

Iluminat public si electrificari rurale 70.02.06 

37. 
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 -20000 -20000 

 Total 70.02.06  -20000 -20000 

Canalizarea si tratarea apelor reziduale 74.02.06 

38. 
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 -58000 -58000 

39. Constructii - Extindere retea de canalizare 71.01.01 1262850 1262850 

 Total 74.02.06  1204850 1204850 

Drumuri si poduri 84.02.03.01 

40. Carburanti si lubrifianti 20.01.05 -20000 -20000 

41. Piese de schimb 20.01.06 -5000 -5000 

42. 
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 -174580 -174580 

43. 
Constructii – Modernizare drumuri locale DS9-

DS16 
71.01.01 500000 500000 

 Total 84.02.03.01  300420 300420 

 TOTAL GENERAL  1961670 1961670 
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SURSA  E 
VENITURI 

Nr. 

Crt. 
Denumirea indicatorilor 

Cod 

indicator  
Anul 2020 

 Trim. IV 

1. 
Alte venituri din concesiuni si inchirieri de catre 

institutiile publice 
30.05.30 4500 

2. Alte venituri din proprietate 30.50.00 3000 

 TOTAL  7500 

CHELTUIELI 

Nr. 

crt. 
Denumirea indicatorilor 

Cod 

indicator 

Influente 

Anul 2020 Trim. IV 

                                                   

1. 
Alte bunuri si servicii pentru intretinere si 

functionare 
20.01.30 7500 7500 

 Total  7500 7500 

 

Domnul Presedinte de sedinta Ciobeica Mihai  întreaba  Consiliul Local  daca sunt alte 

întrebari   la acest punct din ordinea de zi,nefiind  supune aprobarii  rectificarea de buget, care 

se aproba  în unanimitatea celor 13 Consilieri prezenti la sedinta cu 13 voturi  pentru,0 

împotriva  si 0 abtineri 

2.Se trece la discutarea punctui 2  din ordine respectiv, 

2.Aprobarea Dispozitiei de santier  nr 1 în vederea receptiei   lucrarii 

,,Modernizare drumuri  satesti (DS9-DS16) în sat Mosna comuna Mosna jud Iasi . 

Domnul Primar  aduce în discutie   în ce consta  aprobarea Dispozitiei de Santier  nr 1/2018 

privind ,,Modernizare  drumuri  satesti (DS 9-DS16),,  de catre Proiectant SC. GEO MYKE 

SRL. Obiectul aceastei   dispozitii de santier   reprezinta de fapt  corelarea  anumitor  situatii 

aparute în teren  conform proiectului tehnic  în sensul( ca    s-a redus  valoricul de proiect  

pentru   finalizarea   tronsoanelor  de drumuri enuntate mai sus ca urmare  a  renuntarii 

/construirii , respectiv suplimentarii   pentru anumite segmente de drum  cu rigole betonate  si 

suplimentarea /renuntare  cu podete   pentru acces  la proprietati )    toate aceste  corelatii  

fiind mentionate  în dispozitia de santier.Domnul Primar informeaza Consailiul  ca s-au 

achizitionat  tuburi SH   pentru  acces la proprietati  care vor fi  facute  în anul viitor.   

Domnul Presedinte de sedinta Ciobeica Mihai  întreaba  Consiliul Local  daca sunt alte 

întrebari   la acest punct   nr 2 din ordinea de zi,nefiind  observatii îl  supune aprobarii,care se 
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aproba  în unanimitatea celor 13 Consilieri prezenti la sedinta cu 13 voturi  pentru,0 împotriva  

si 0 abtineri 

3.Se trece la discutarea punctui 3  din ordine respectiv, 

3. Aprobarea   unor cheltuieli  privind   realizarea Programului ,,Pomul de Craciun  

2020,,. 

Domnul Primar   aduce în discutie apropierea sarbatorilor de iarna 2020, ,Pomul de Craciun,, 

si  spune ca s-a gândit sa realizeze un mic  programel  cu  copii on-line  în sensul  ca  vor face  

un mic sacrificiu   elevii prin  pregatirea acestui  program   pentru care   noi vom  oferi  în 

schimb  cadoul de Craciun /elev respectiv cadru didactic  drept pentru care propune suma de 

18 mii lei  pentru ducerea la îndeplinire al celor prevazute  în acest punct nr 3 de pe ordinea 

de zi 

Domnul Presedinte de sedinta Ciobeica Mihai  întreaba  Consiliul Local  daca sunt alte 

întrebari   la acest punct   nr 3 din ordinea de zi,nefiind  observatii îl  supune aprobarii, suma 

de 18 mii lei pentru realizarea ,,Pomului de Craciun 2020,,care se aproba  în unanimitatea 

celor 13 Consilieri prezenti la sedinta cu 13 voturi  pentru,0 împotriva  si 0 abtineri 

          Avand in vedere ca s-au epuizat  punctele  înscrise în ordinea de zi, domnul 

presedinte de sedinta, multumeste pentru participare celor prezenti, si declara sedinta 

închisa. 

 

Prezentul proces verbal contine   6 pagini  

 

 

 

DATA 04.12.2020 

 

 

               PRESEDINTELE SEDINTEI,                              SECRETAR  GENERAL AL COMUNEI, 

                          Consilier local                                                                Diaconu Rodica 

                           Ciobeica Mihai  
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