
CONSILIUL LOCAL MOSNA 

JUD. IASI 

PROCES VERBAL    

   Incheiat astazi   24.02.2020, în sedinta    ordinara a Consiliului Local al Comunei 

Mosna,judetul Iasi, care are loc în Localul Consiliului Local, la ora     17,00. La lucrarile 

sedintei participa 14consilieri  din cei 15 consilieri care formeaza Consiliul  Local, secretarul 

general al 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 Proceselor    verbale din  sedintele  anterioare 

2. Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului local  pe anul 2020 

3.Proiect de hotarâre privind aprobarea contului anual  de executie , a bilantului contabil si 

situatiilor financiare  anuale ale bugetului local  la data 31.12.2019 

4.Proiect de  hotarâre privind aprobarea listelor de inventar de la Scoala Gimnaziala Mosna.  

5.Aprobarea Programul de activitate  pentru  anul 2020 a Centrului Cultural Mosna 

Diverse 

 

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

  1. Aprobarea  procesului verbal  din sedinta  anterioara 

Domnul    presedinte de sedinta  dă  cuvântul  doamnei  secretar  care   întreabă  Consiliul  

Local   daca   sunt  multumiti de cele consemnate  în procesul  verbal încheiat   în sedinta  

anterioară, proces  verbal   care a  fost pus la dispozitia consilierilor  ca document de sedinta . 

 Constatand ca nu sunt obiecțiuni cu privire la continutul procesului  verbal,   se  supune la 

vot, procesul  verbal, care este  aprobat   de cei 14 consilieri prezenti la sedinta .          

2. Se trece la discutarea punctului nr 2 din ordinea de zi        

 2. Proiect de hotarâre privind aprobarea bugetului local /2020 

Domnul  Primar  aduce la cunostinta Consiliului Local valoarea totala a bugetului   asa cum se 

observa mai jos,  la care se adauga  si valoarea de 1.024.178,19 lei reprezentând excedentul anilor 

precedenti  si face o  prezentare a   proiectului  de buget ,   repartizat pe capitole dupa cum urmeaza 

: 

Total venituri     6.612.220 lei, din care: SF: 4.011.390 lei        SD: 2.600.830 lei 

Total cheltuieli  7.636.390 lei, din care:  SF: 4.011.390 lei        SD: .3.625.000 lei 
     Deficit la  sectiunea de dezvoltare in suma de 1.024.178,19 lei acoperit din excedentul anilor 

precedenti. 

Cap 51.02. Autoritati publice                    2.405.290 lei din care: 

   Cheltuieli de personal                             1.900.220 lei 

   Cheltuieli materiale                                 407.070 lei 



   Cheltuieli de capital                        98.000 lei 

 

Cap. 54.02 Alte servicii publice                                   42.000 lei   din care: 

   Fond de rezerva                                    2.000  lei 

                                   Cheltuieli de personal                                  30.000 lei 

                                   Cheltuieli materiale                                     10.000 lei 

 

Cap. 61.02 Ordine publica (Pompieri)                                    5.000  lei din care: 

   Cheltuieli materiale                         5.000  lei 

   

Cap. 65.02 Invatamant                                           1.026.000 lei din care:   

   Cheltuieli de personal                                   21.000  lei 

   Cheltuieli materiale                      105.000  lei 

                                   Tichete sociale pentru gradinita                   20.000 lei 

Ajutoare sociale pentru copiii cu  

cerinte educationale speciale (CES)              6.000 lei 

Cheltuieli de capital                                   874.000 lei 

      

Cap 67.02 Cultura, recreere si religie,                                    1.633.000 lei din care: 

   Cheltuieli de personal                      210.000 lei 

   Cheltuieli materiale                      213.000 lei 

   Sustinerea cultelor                        40.000 lei 

   Cheltuieli de capital                   1.170.000 lei 

     

 Cap.68.02 Asigurari si asistenta sociala                                 832.100 lei din care: 

Cheltuieli de personal                               376.000 lei 

Asistenta sociala - indemnizatii         200.000 lei 

Burse sociale                                              20.000 lei 

Ajutoare sociale numerar - caldura          26.100 lei 

Cheltuieli de capital                     210.000 lei 

 

            Cap 70 02 Serv.dezv publica, locuinte, mediu si ape,              230.000 lei din care: 

   Cheltuieli materiale                      100.000 lei 

              Cheltuieli de capital                  130.000 lei 

    

      Cap 74 02 Protectia mediului                                  652.000 lei   din care: 

Cheltuieli materiale - salubris                      50.000 lei 

Alte cheltuieli materiale                            150.000 lei 

   Cheltuieli de capital                      452.000 lei 

 

Cap 84.02 Transporturi                                              811.000 lei din care: 

   Cheltuieli materiale                      120.000 lei 

   Cheltuieli de capital                                 691.000 lei  
 

 

 

 

 



-  Domnul  Primar Georgel Popa   face o scurta  prezentare  a    obiectivelor  care 

vor fi realizate prin   bugetul   expus  mai sus  cum ar fi:  

 

- Reparatii capitale pentru Primaria Mosna,fiind  cheltuieli mai mici fata de anul 

precedent  

-  Sustinerea Cultura,recreere si religie- se  aduce la cunostinta despre  unele 

îmbunatatiri pentru Centrul Cultural Mosna  (prin achizitionarea unor 

instrumente muzicale cum ar fi, acordeon, toba,pian,pianeta)  necesare în 

vederea  dezvoltarii abilitatilor  unor  copii locali   talentati în domeniul muzicii. 

De asemenea   pe viitor se intentioneaza încheierea unui contract de prestari 

servicii  cu un instructor absolvent al unui conservator care sa identifice,  

selectioneze si  formeze/pregateasca copii talentati  2 ore  pe saptamâna  prin 

cadrul ,,Ansamblului Moldovenii din Cetate,,. Domnul Primar spune ca de 

1martie 2020 suntem invitati în Republica Moldova în Ungheni, cu echipa de 

copii dansatori la Centrul Cultural din Unghenii unde  copii dansatori din 

comuna Mosna  vor   da un spectacol dedicat sarbatoarei de 1martie –ziua 

martisorului.Aceasta vizita de fapt reprezinta un schimb de experienta   între 

ambele grupuri privind    activitatile  culturale. 

- Se intentioneaza aducerea de conducta de gaz    pentru ca pe viitor  va fi mai 

greu cu lemnele. 

Domnul Consilier local Ciobeica Mihai –aduce în discutie locul  amplasarii 

buteliei pe gaz ? 

Domnul Primar spune ca intentioneaza  asa cum  s-a mai discutat si în sedintele  

anterioare  în zona  d-lui Zaharia Mihaita,  

           -  Continuaria lucrarilor  vechi( pentru construire Gradinita –lucrarile 

constructiei  sunt în curs de desfasurarea actual chiar daca merg un pic mai greu . 

Domnul Consilier local Ciobeica Mihai  spune ca probabil nu prea sunt platiti bine 

muncitorii pentru activitatea lor. 

    Domnul Primar spune ca  platile  sunt efectuate în functie de cum fac  lucrarile   

- Realizarea planuri parcelare ,reactualizarea inventarului patrimoniului  

-  Achizitionarea unui copiator  nou 

- Construire   teren de sport  acoperit  pentru elevi s-a cîstigat licitatia urmeaza 

începerea lucrarilor 

- Reactualizare si reavizare  a proiectului construire baza de agrement 



- Reabilitare biserica Sfintii Voievozi ( începerea studiului geo/ documentatiei       

se  poate printr-un parteneriat cu ONG -  biserica cu constructia  si primaria cu 

proiectarea    )    

    -       Extinderea în localitate  a   sistemului de supraveghere  video pentru supervizarea obiectivelor 

(scoala,camin cultural , gradinita,  primarie, precum si supraveghere trafic rutier. 

   -Achizitionarea  unui compactor  de plastic  în vederea prefabricarii plasticului din comuna  

si distribuirea acestuia catre anumite  firme care produc saci menajeri 

- Achizitia unei autobetoniere  în sistem SH  

- Efectuarea unui sondaj/foraj apa  în zona stupina  

- Implementarea obiectivului-,, Înfiintare Centru de zi,, 

- Extinderea retea de canalizare pentru  care  s-a câstigat licitatia,( ca toti cetatenii 

comunei sa aiba acces la canalizare). 

- Realizare platforma gunoi,s-a  castigat licitatia  de catre cineva din Buzau 

licitatia  urmeaza construirea acesteia 

- Modernizarea drumurilor locale –acestea realizându-se dupa efectuarea  retelei 

de canalizare. 

- Reabilitare  Scoala Gimnaziala Mosna-Domnul Primar  spune ca vom da 

drumul  prin ordin de începere a lucrarii dupa alegeri. 

Domnul Primar spune ca  vor mai fi miscari  de rectificare a  bugetului anul acesta, ca 

avem multe proiecte   de  finalizat  fiind greu de  gestionat.                          

Domnul presedinte de sedinta, supune la vot, acest punct  nr 2 de pe ordinea de zi, care este  

aprobat   de cei 14 consilieri prezenti la sedinta cu 14voturi pentru.         

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

3.Proiect de hotarâre privind aprobarea contului anual  de executie , a bilantului contabil si 

situatiilor financiare  anuale ale bugetului local  la data 31.12.2019 

Domnul Primar  spune ca si an s-a  aprobat  Contul anual de executie si  având în 

vedere  ca a fost înaintat proiectul pentru analiza  propune spre aprobare acest punct nr 

3 de pe ordinea de zi 

Domnul presedinte de sedinta, supune la vot, acest punct  nr 3 de pe ordinea de zi, care este  

aprobat   de cei 14 consilieri prezenti la sedinta cu 14 voturi pentru.  

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

4.Proiect de  hotarâre privind aprobarea listelor de inventar de la Scoala Gimnaziala 

Mosna.barea listelor de inventar de la Scoala Gimnaziala Mosna. 



Având în vedere ca  documentatia   este incompleta  se propune o amînare a acestui 

punct de pe ordinea de zi  pentru alta sedinta viitoare. 

5 Se trece la discutarea punctului nr 5 din ordinea de zi 

5. Aprobarea Programul de activitate  pentru  anul 2020 a Centrului Cultural Mosna 

Domnul Primar  prezinta Programul de activitati care a fost inaintat ca document de 

sedinta  spre consultare si întreaba daca sunt deacord cu Programul Cultural stabilit 

solicitând si alte propuneri. 

 

Domnul presedinte de sedinta, întreaba daca sunt si alte propuneri privitor la punctul nr 5 de 

pe ordinea de zi,nefiind observatii si propuneri  supune la vot, acest punct  5  de pe ordinea de 

zi, care este  aprobat   de cei 14 consilieri prezenti la sedinta cu 14 voturi pentru.  

DIVERSE 

  Domnul presedinte de sedinta    asadar  multumeste pentru participarea celor prezenti si 

declara sedinta închisa. 

Prezentul proces  verbal contine un nr de    pagini 

                                                                                                                 Încheiat  astăzi 24.02.2020 

PRESEDINTELE SEDINTEI,                                                       SECRETARUL COMUNEI MOSNA                   

   Consilier local                                                                                               Diaconu Rodica   

    Postu Ion 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


