
1 
 

CONSILIUL LOCAL MOSNA 

JUD. IASI 

PROCES VERBAL    

   Incheiat astazi   29.06.2020, în sedinta    ordinara a Consiliului Local al 

Comunei Mosna,judetul Iasi, care are loc în Localul   Centrului Cultural Mosna, 

la ora     16,00.  La lucrarile sedintei participa   15 consilieri   locali din cei  15 

consilieri care formeaza Consiliul  Local  Mosna , secretarul comunei  si 

primarul comunei-dl.  Georgel Popa  sedinta fiind publica.  

Pentru  desfasurarea  lucrarilor  de sedinta   din  data  sus  mentionata,  sunt 

asigurate conditii   normale de desfasurare a acesteia  prin respectarea  

distantarii sociale ,precum si asigurarea echipamentului  cu masti si manusi 

pentru  fiecare  consilier participant la sedinta. 

      Domnul presedinte de sedinta     Tapu Neculai  deschide lucrările 

ședinței Consiliului Local  desfasurate în incinta Caminului Cultural 

Mosna   cu   următoarea ordine de zi:    

    Aprobarea  proceselor verbale din sedintele  anterioare 28.05.2020 si 

18.06.2020 

   1.Proiect de hotarâre privind aprobarea reactualizarii  organigramei  statului de 

functii si personal din aparatul de specialitate al Primarului comunei Mosna   

   2.Proiect de hotarâre privind aprobarea   actului Aditional 38   de la ARSACIS   

modificarii  Contractului de delegare a  gestiunii serviciilor  publice de 

alimentare cu  apa si canalizare  nr 48/2009  

      3.Privind aprobarea   derularii  si finantarii  din  bugetul local a unor 

cheltuieli  pentru realizarea unor masuri  de acces la învatamântul on-line  

respectiv  prin achizitionarea  a 55 de SIMURI cu  acces la internet  nelimitat 

pentru 2 ani, pentru elevii   Scolii Gimnaziale Mosna, 

     4.Proiect  de hotarâre privind  aprobarea  depunerii unei  solicitari   catre  

Compania  Nationala    de Investitii    privind   finantarea    proiectului 

,,Reabilitare ,modernizare ,extindere  si dotare  Camin Cultural  Mosna. 
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   5.Proiect de  hotarare  privind  reactualizarea inventarului domeniului  public 

si privat al comunei Mosna  

 6.Proiect de hotarâre privind  aprobarea realizarii  investitiei ,, Modernizare  

drumuri locale  în sat Mosna, jud. Iasi,,(  contract  multianual subsecvent) 

Diverse 

Presedintele de sedinta supune spre aprobare ordinea de zi prezentata   si  

întreaba  daca mai sunt si alte propuneri  pentru ordinea de zi ,nefiind  alte 

propuneri  se supune  spre aprobare  ordinea de zi  si se aproba în  

unanimitatea celor 15 consilieri prezenti la sedinta   din  totalul de 15 

consilieri în functie. 

1. Aprobarea  proceselor    verbale   din sedintele  anterioare  28.05.2020 

si 18.06.2020 

Domnul    presedinte de sedinta  dă  cuvântul  doamnei  secretar  care   întreabă  

Consiliul  Local   daca   sunt  multumiti de cele consemnate  în procesele  

verbale    încheiate   în sedintele sus mentionate   procese verbale   care a  fost 

puse la dispozitia consilierilor  ca documente de sedinta . 

Constatand ca nu sunt obiecțiuni cu privire la continutul proceselor   verbale,   se  

supune la vot,  fiind aprobate  de cei 15 consilieri 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..Proiect de hotarâre privind aprobarea reactualizarii  organigramei  statului 

de functii si personal din aparatul de specialitate al Primarului comunei Mosna   

Domnul Primar  spune ca reactualizarea organigramei,statului de functii  si 

personal  se efectueaza  din doua considerente: 

• Ca urmare  a ocuparii  celor trei posturi  contractuale  din cadrul  Centrului Cultural Mosna , 

respectiv  de  Manager Cultural ,Responsabil de Vizibilitate si comunicare, Contabil    toate 

cu ½ , iar privind elementul perioada   din   contrtactul  de munca  (pentru postul de  

Manager Cultural   perioada  este nedeterminata , iar  celelalte doua posturi perioada  

determinata  de 1 an )Domnul  Primar  afirma ca posturile  sus  mentionate   s-au ocupat  

pentru  realizarea   

Proiectului  transfrontalier  HERE ARE OUR TRADITIONS THE PAST ALONG FUTURE,, din cadrul 

Centrului Cultural  Mosna. 
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• Precum   si ca  urmare a  transformarii postului de functie  publica de referent ,clasa III, 

grad superior din cadrul compartimentului agricol  în post de functie publica respectiv  de 

auditor  în cadrul compartimentului de audit.  Domnul  Primar spune ca trebuie sa intram 

în legalitate  privind efectuarea  activitatii de audit, exista mai multe posibilitati de 

efectuare a  acesteia cum ar fi (ACOR,contract  de prestarii  servicii, sau  prin  ocuparea   

Posturilor  de auditori  din cadrul Primariei , dar, care  pentru  efectuarea  acestei activitati 

mai întâi   trebuie  sa avem înfiintate minim 2 posturi  în cadrul  compartimentului de audit    

dupa care  vom relua  procedura  de scoatere la concurs  a acestor  posturi  iar în  caz  de  

neocupare  a acestora  vom   efectua  activitatea   de audit  prin ACOR( Asociatia  

Comunelor din România)   

Presedintele  de sedinta, întreaba daca mai sunt alte  întrebari  sau  propuneri 

pentru acest punct   din partea consiliului local ,nefiind  alte discutii  supune la 

vot, acest punct  nr 1de pe ordinea de zi, care este  aprobat   de cei 15 consilieri 

prezenti la sedinta cu 15voturi pentru,0 împotrivă,o abtineri.         

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

   2.Proiect de hotarâre privind aprobarea   actului Aditional 38   de la ARSACIS   

modificarii  Contractului de delegare a  gestiunii serviciilor  publice de 

alimentare cu  apa si canalizare  nr 48/2009  

Doamna  Secretar aduce  la cunostinta  prevederile actului aditional nr 38 de la 

ARSACIS, reprezentând Planul  Tarifar  pentru    apa,canalizare,epurare, care de 

fapt  în sedinta  anterioara  a fost respins proiectul  iar acum  având  în vedere  

ca  s-au modificat  tarifele  în sensul ca a mai scazut pretul fata de anteriorul act 

aditional  37  în special la apa de 4,41 lei ,canalizare la 1,73 lei/mc, epurare la 

1,89 lei mc. propun spre aprobare  acest punct  de pe ordinea  de  zi 

Presedintele  de sedinta, întreaba daca mai sunt alte  întrebari  sau  propuneri pentru 

acest punct   din partea consiliului local ,nefiind  alte discutii  supune la vot, acest 

punct  nr 2de pe ordinea de zi, care este  aprobat   de cei 15 consilieri prezenti la 

sedinta cu 15voturi pentru,0 împotrivă,o abtineri.         

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

 3.Privind aprobarea   derularii  si finantarii  din  bugetul local a unor cheltuieli  

pentru realizarea unor masuri  de acces la învatamântul on-line  respectiv  prin 

achizitionarea  a 55 de SIMURI cu  acces la internet  nelimitat pentru 2 ani, 

pentru elevii   Scolii Gimnaziale Mosna, 
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 Domnul Primar    aduce  în discutie  situatia  cu care ne confruntam  respectiv 

masurile restrictive  de frecventare a cursurilor  scolare  privind învatamântul 

on-line  si aduce  la cunostinta Consiliului Local Mosna  despre o  rezervă  de   

55 tablete pentru elevii scolii  pe viitor, pentru ca  nu stim cum  vor evalua  

lucrurile , în  vederea  asigurarii    învatamântului on-line , încontinuarie,    si 

pentru  copii  care  nu au primit  tablete  din   clasele   V-VIII ,acestea  fiind 

considerate drept sub forma unor  manuale scolare    ce vor  fi  necesare la 

începutul      anului  scolar. 

Domnul Primar spune ca s-au mai achizitionat  anterior  50 bc de tablete pentru   

asigurarea învatamintului  care au  fost repartizate  copiilor  care au  obtinut  

rezultate  bune la învatatura,pe baza de proces  verbal   Deasemeni  d-l Primar  

spune  ca se gîndeste  pe viitor  si pentru  elevii din clasele I-IV pentru  

procurarea  unor monitoare  mai mari  la care  copiii pot sa  verifice  de  acasa  

ce a  predat  profesorul la tabla.    

Domnul  Consilier Local Ciobeica Mihai  - aduce la  cunostinta, modul  de 

pastrare  precum   si de  gestionare  al tabletelor  si propune  ca  masura  

pentru fiecare  elev  care a  beneficiat de tableta  ,  sa fie  responsabil de 

întretinerea acesteia  iar  evidenta acestora  dispozitive electronice, sa ramâna 

în  subordinea/gestiunea primariei.  

  Domnul Primar   spune  ca  în caz de distrugere sau pierdere a  acestora vor 

fi luate în  debit   iar parintii   sunt  buni platnici. 

     Presedintele  de sedinta, întreaba daca mai sunt alte  întrebari  sau  propuneri 

pentru acest punct   din partea consiliului local ,nefiind  alte discutii  supune la 

vot, acest punct  nr 3de pe ordinea de zi, care este  aprobat   de cei 15 consilieri 

prezenti la sedinta cu 15voturi pentru,0 împotrivă,o abtineri  

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

  4.Proiect  de hotarâre privind  aprobarea  depunerii unei  solicitari   catre  

Compania  Nationala    de Investitii    privind   finantarea    proiectului 

,,Reabilitare ,modernizare ,extindere  si dotare  Camin Cultural  Mosna. 
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   Domnul  Primar  aduce la cunostinta   intentia  de depunere  a unui proiect 

privind ,,Reabilitare ,modernizare ,extindere  si dotare  Camin Cultural  Mosna 

la Compania  Nationala    de Investitii, în speranta  obtinerii  unei finantari 

pentru  reabilitarea acestuia si  propune spre aprobare. 

     Presedintele  de sedinta, întreaba daca mai sunt alte  întrebari  pentru acest 

punct   nr 4  din ordinea de zi,  din partea consiliului local ,nefiind  alte discutii  

supune la vot, acest punct  nr 4de pe ordinea de zi, care este  aprobat   de cei 15 

consilieri prezenti la sedinta cu 15voturi pentru,0 împotrivă,o abtineri  

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

5.Proiect de  hotarare  privind  reactualizarea inventarului domeniului  public si privat 

al comunei Mosna 

Domnul Primar  spune  ca  pîna acum   am mers  pe Hotarârea  de Guvern  a fost  

intabulata  suprafata respectiva, dar în urma  unor  verificari de  masuratori cadastrale  

s-au identificat un plus de teren  respectiv de 449 mp care nu este în  litigiu  si  nu 

face obiectul   unor revendicari  si dorim  sa –l indroducem în inventar, deoarece  este  

necesar  pentru satisfacerea   unei desfasurari  normale  a activitatii Centrului de zi cu 

unitate de îngrijire la domiciliu    prin  extinderea  spatiului,   util, pentru  

- acces autospeciala 

-amenajarea  unui mic  garaj  

- înfiintarea unui depozit de lemne  

 -pentru   amplasarea unei  fose vidanjabile  sau construirea  unei  ministatii  de 

pompare  care  sa pompeze pîna  la statia de  epurare.Terenul  vecin  de lînga  Centru  

de zi  cu unitate de îngrijire la  domiciliu  apartine  d-lui Dima St. Neculai  care este 

decedat  si intentionez   pe  viitor  la cumpararea  acestuia   pentru înfiintarea  unui 

parc  pentru  batrâni. 

Presedintele  de sedinta, întreaba daca mai sunt alte  întrebari  sau  propuneri 

pentru acest punct   nr 5  din ordinea de zi,  din partea consiliului local ,nefiind  

alte discutii  supune la vot, acest punct  nr 5de pe ordinea de zi, care este  

aprobat   de cei 15 consilieri prezenti la sedinta cu 15voturi pentru,0 împotrivă,o 

abtineri  

    

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

 6.Proiect de hotarâre privind  aprobarea realizarii  investitiei ,, Modernizare  

drumuri locale  în sat Mosna, jud. Iasi,,(  contract  multianual subsecvent) 
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Domnul  Primar  spune  ca  a emis  autorizatie  de construire pentru  

modernizarea  drumurilor locale  care au mai ramas  si explica   întelesul  

cuvintelor  sus  mentionate   respectiv ,,contract multianual subsecvent,, -

însemnând    de fapt   o suma  prevazuta în buget  care sa ne încadram  în 

efectuarea unei  investitii  în acea suma , în caz de nu se obtine o finantare  de la 

stat,  facem investitia  în valoare  de  suma   pe care  este  disponibila în buget. 

De aceea  este necesar emiterea unei HCL pentru a scoate  investitia  la licitatie  si 

propune spre aprobare  acest punct 6 din ordinea de zi. 

Domnul Presedinte de sedinta  întreaba  daca sunt deacord cu aporobarea acestui 

punct  nr 6  din ordinea de z,0 abtineri . 

DIVERSE 

Domnul Presedinte întreaba daca sunt alte probleme  diverse de discutat? 

Domnul  Consilier Local Darie Vasile –  adreseaza  formula de salut Consiliul Local  

aduce la cunostinta  apropierea  încheierii mandatului  de Consilier Local  si  întreaba 

pe domnul Primar  daca  se va rezolva  cu   reabilitarea ciusmelei   din Valea lui Voda? 

 Domnul Primar  raspunde  ca pâna la sfirsitul  mandatului poate reusim  sa rezolvam 

si aceasta problema, ca si din cauza avalansei de ploi care  au fost   si afectat ./ înfundat 

santurile  si distrus unele  podete a trebuit  sa ne implicam  cu personal contractual  de  

la   Primarie pentru  curatirea acestor cum dealtfel  suntem implicati  si la îngradirea  

terenului de sport acoperit   pentru care va  trebui  montate cameri de supravegheat  

pentru asigurarea securitatii  investitiei . 

Domnul  Consilier Local Ciobeica Mihai  -întreaba pe d-l Primar  ce vesti mai are 

de la Consiliul Judetean Iasi? 

Domnul Primar  spune ca  a  înstiintat  Inspectoratul pentru situatii de urgenta  privind 

calamitatile  care s-au produs la nivelul  comunei  respectiv afectarea unei  lungimi  

de 4 km de drum si doua podete (Calanciuc si Sanduta)   pentru  care  pe data de 

10.06.2020  s-au efectuat verificari la noi  de catre   o comisie  formata  din 

Prefect,ISU,Directia Agric    pentru cele  solicitate încheindu-se un proces verbal , 
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care au fost înaintate la Bucuresti  cu documentatia  necesara  pentru refacere 

calamitati  la care asteptam  un rezultat. 

Domnul Consilier Local Bârsan  Ion – ridica problema   supravegherii/controlului  

privind  modul de efectuare  al lucrarilor pentru obiectivele  de investitii    realizate  

la nivelul comunei  chiar de catre  unii angajati din cadrul Primariei  în vederea  

prevenirii unei  lucrari defectuoase.(Exemplu, spune d-l consilier  ca s-a observat  

necesitatea unor  remedieri  la  lucrarile  executate privind  realizarea de trotuare, si 

întreaba  cine raspunde  de rezolvarea acestei  probleme? 

Domnul  Primar spune  ca va raspunde constructorul care a facut lucrarea, ca pentru 

realizarea  acesteia  în bune  conditii a  fost retinuta  o garantie de buna executie a 

lucrarii  si  înca nu s-a facut receptia  , constructorul  fiind obligat  sa remedieze unele  

probleme pentru  receptia finala, pentru a  primi garantia  depusa  înapoi, altfel  risca 

retinerea   garantiei  de catre Primarie.  

Domnul întreaba daca  mai sunt si alte probleme diverse de discutat? 

  Nefiind alte diverse de discutat   multumeste pentru participarea celor prezenti 

la sedinta  si declara sedinta închisa. 

Prezentul proces  verbal contine un nr de  7  pagini 

                                                                                 Încheiat  astăzi 29.06.2020 

PRESEDINTELE SEDINTEI,                                                   SECRETARUL COMUNEI MOSNA                   

   Consilier local                                                                                                           Dia conu Rodica   

    Tapu Neculai  
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