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CONSILIUL LOCAL MOSNA 

JUD. IASI 

PROCES VERBAL    

   Incheiat astazi   28.05.2020, 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   14 consilieri   locali din cei  15 

consilieri care formeaza Consiliul  Local  Mosna ,1 consilier  fiind  absent  

motivat, respectiv    d-l  consilier  Luchian Mihaita, 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   Cojocaru  Stefan  deschide lucrările 

ședinței Consiliului Local  desfasurate în incinta Caminului Cultural 

Mosna   cu   următoarea ordine de zi:    

            1.Aprobarea Proceselor verbale din sedintele  anterioare 30.04.2020 si 

13.05.2020 

 

     2.Proiect de hotarâre privind aprobarea  mandatarii  unei persoane care sa 

reprezinte  UAT  în vederea  aprobarii modificarii  tarifului de colectare  si transport  

a deseurilor menajere  si similare altele decât cele reciclabile  în cadrul sedintei 

ADIS IASI   si împuternicirea presedintelui ADIS   sa semneze  în numele UAT-

urilor membre Actul aditional nr 3 la contractul de  delegare a gestiunii  serviciului  

de colectare  si transport   a desurilor  municipale     

                

      3.Proiect de hotarâre privind  rectificare  buget  

 

     4. Proiect de hotarâre privind  aprobarea prelungirii unei Scrisori de Garantie 

Bancara    

     5. Privind aprobarea  Programului    si cheltuielile  necesare   ce se va  desfasura 
cu ocazia,,Serbarilor  Cetatii  Mosna,jud. Iasi ’’din data de  07.06.2020    
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    6. Proiect de hotarâre privind aprobarea   actului Aditional 37   de la ARSACIS  ( 

modificarii  Contractului de delegare a  gestiunii serviciilor  publice de alimentare 

cu  apa si canalizare  nr 48/2009    

 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 14 consilieri prezenti la sedinta 

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

 1. Aprobarea  proceselor    verbale   din sedinta  anterioara 

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 14 consilieri prezenti la sedinta  cu 14 

voturi pentru   din 15 consilieri în functie .       

    

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

  2.Proiect de hotarâre privind aprobarea  mandatarii  unei persoane care sa 

reprezinte  UAT  în vederea  aprobarii modificarii  tarifului de colectare  si transport  

a deseurilor menajere  si similare altele decât cele reciclabile  în cadrul sedintei 

ADIS IASI   si împuternicirea presedintelui ADIS   sa semneze  în numele UAT-

urilor membre Actul aditional nr 3 la contractul de  delegare a gestiunii  serviciului  

de colectare  si transport   a desurilor  municipale     

    Domnul Primar aduce-n discutie  proiectul de hotarare  sus  mentionat   respectiv  

privind aprobarea  mandatarii  unei persoane care sa reprezinte  UAT  în vederea  

aprobarii modificarii  tarifului de colectare  si transport  a deseurilor menajere  si 

similare altele decât cele reciclabile  în cadrul sedintei ADIS IASI   si 

împuternicirea presedintelui ADIS   sa semneze  în numele UAT-urilor membre 

Actul aditional nr 3 la contractul de  delegare a gestiunii  serviciului  de colectare  si 

transport   a desurilor  municipale  si solicita  propuneri privind desemnarea unei 

persoane  care sa reprezinte UAT-Mosna  precum si înlocuitorul acestuia . Se 

aproba desemnarea   d-lui Primar Georgel Popa   ca reprezentant  al UAT Mosna  

precum si ca înlocuitor al acestuia d-l Viceprimar Luchian Mihaita  în ADIS. 
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D-l  Primar  spune ca  preluarea gunoiului  se gestioneaza  la  doua    saptamâni si va 

lua masuri pentru  cei care sunt rau facatori  privind  depozitarea gunoiului. 

Domnul presedinte de sedinta, întreaba daca mai sunt alte  întrebari  sau  

propuneri pentru acest punct ? 

Domnul  Bârsan  Ion  întreaba  unde se depoziteaza  materialele electrice? 

Domnul Primar spune  ca s-a mai discutat   despre aceasta  problema   si ca  pe 

viitor  se va interesa  de un teren  intravilan  în vederea depozitarii  acestor  

materiale  electrice  de uz casnic. 

    Domnul presedinte  întreba  daca doreste  cineva sa puna si alte întrebari? 

nefiind  alte discutii   se  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  rectificare  buget 

Domnul Primar initiator al proiectului face o scurta prezentare  a rectificarii 

bugetare  în forma prezentata mai jos: 

- Pentru investitia  ,,Înfiintare  Centru de zi  cu unitate de îgrijire la domiciliu,, 

s-au  efectuat plati  din bugetul anului trecut   iar acum s-a primit suma de 152 

mii de la bugetul de stat  care putem  sa le alocam  în  orice  directia  avem 

nevoie,drept pentru care  125 mii vor fi directonati catre Centru de  zi   iar  

diferenta catre fondul conducatorului  institutiei publice  în vederea   

asigurarii platii pentru achizitionarea  unui sistem integrat  video   pentru  

supravegherea  Muzeul  Satului  si a terenului de sport  acoperit ,pentru plata  

ajutorului financiar  a  cuplului  casatorit care a împlinit 50 de ani  casatorie   

Domnul presedinte de sedinta, întreaba daca mai sunt alte  întrebari  sau  

propuneri pentru acest punct ,nefiind  alte discutii  supune la vot, acest punct  

nr 3 de pe ordinea de zi, care este  aprobat   de cei 14 consilieri prezenti la 

sedinta cu 14voturi pentru.         

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

  4. Proiect de hotarâre privind  aprobarea prelungirii unei Scrisori de Garantie 

Bancara    
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Domnul Primar spune ca  se solicita aceasta prelungire  a scrisorii de garantie pentru  

obiectivul ,,Construire Gradinita  cu Program Normal în comuna Mosna,, în vederea 

realizarii  acestuia pentru înca 6 luni  si ca  anterioara  scrisoare  fiind valabila  pana 

la 11 martie 2020  deoarece s-au întârziat cu lucrarile, s-a facut adresa prin care  se 

va recalcula  devizul de lucrari dar pentru aceasta trebuie aduse argumente clare si 

legale  de aceea  trebuie hotarare de consiliu local 

Doamna Consilier Local  Ignat Maricela  întreabă  ce se întâmplă    într-un  caz 

de lasa   lucrarea? 

   Domnul Primar raspunde ca  vor fi penalizati  si  vor fi afectati pentru a  mai 

castiga   si  alte licitatii. 

Domnul Consilier Local Ciobeica Mihai  -întreaba când trebuia finalizata   

lucrarea,,Construire Gradinita  cu Program Normal în comuna Mosna,,  ? 

 Domnul Primar raspunde ca  la sfirsitul anului . 

Domnul Consilier Local –Tapu Neculai  întreaba  daca sunt cuprinse în 

licitatie  si dotarile  cladirii  gradinita  si deasemeni  întreaba  ce se întîmpla  

daca lucrarile  nu merg bine  pentru ducere la  finalizare a acestui  proiect? 

Domnul Primar   raspunde  ca   aceasta  firma Romold  nu se ocupa si de 

dotarile  gradinitei, va  efectua  o alta licitatie  pentru  acest  obiectiv   de  

realizare  a dotarilor, iar cazul când lucrarile  nu vor merge  bine, îsi vor pierde   

din valoare  firma   si nu vor mai câstiga  din licitatii  asa  cum am spus mai sus 

,deasemeni   Primarul  aduce la cunostinta  ca aceasta firma  mai  are   doua  

gradinite  în constructie   în alte comune  din judet  si de aceea  merg mai greu 

cu lucrarile  

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 4de pe ordinea de zi, care este  aprobat   de cei 14 consilieri prezenti la 

sedinta cu 14voturi pentru.         

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

 5. Privind aprobarea  Programului    si cheltuielile  necesare   ce se va  desfasura cu 
ocazia,,Serbarilor  Cetatii  Mosna,jud. Iasi ’’din data de  07.06.2020    
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 Domnul Primar  aduce-n discutie apropierea(hramului) ,,Serbarilor  Cetatii  Mosna,jud. 

Iasi ,, respectiv 07.06.2020 si spune ca având în vedere  situatia  pandemiei  cu  care  

ne confruntam nu va avea loc aceasta manifestare  prin prezenta  fizica  dar, s-a  

gândit  ca aceasta zi festiva  sa  fie facuta  on-line  prin  realizarea unui  filmulet   

câte o mica parte din toate  cele 15 editii  anterioare. De aceea va trebui sa gaseasca 

pe cineva  care sa realizeze  acest (film) program on-line si  propune  în jurul  orei  

10,00 realizarea unui foc de artificii   pentru a nu trece  neobservat acest  moment. 

Domnul  Consilier Ailenei Constantin –este deacord cu afirmatia  d-lui Primar 

prin realizarea unui foc de artificii  spunând  ca reprezinta  remarcarea momentului 

,,Serbarilor  Cetatii  Mosna,,. 

Deasemeni d-l Primar propune   ca  în cadrul Programului  va acorda câte un sprijin  

financiar la cerere  de 1000 lei pentru cuplurile care au împlinit 50 de ani de 

casatorie,copii nou –nascuti pina la 05.06.2020 si copii adoptati în comuna, precum 

si organizarea unei excursii  în tara numai  pentru  cuplurile de soti care au 25 de ani 

de casatorie.Asadar  d-l Primar  solicita  si alte propuneri  de realizare a acestui 

Program sus mentionat  din partea Consiliului Local Mosna. 

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 5de pe ordinea de zi, care este  aprobat   de cei 14 consilieri  prezenti la 

sedinta cu 13 voturi  pentru,1 abtinere ( respectiv  d-l Consilier  Darie  

Vasile),împotriva 0  din 15 consilieri în functie.    

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

 

6. Proiect de hotarâre privind aprobarea   actului Aditional 37   de la ARSACIS  ( 

modificarii  Contractului de delegare a  gestiunii serviciilor  publice de alimentare 

cu  apa si canalizare  nr 48/2009     

 Domnul Primar  aduce în discutie  proiectul  sus mentionat  de aprobare al Actului 

Aditional  37 de la ARSACIS si supune spre aprobare  acest punct nr 5 din ordinea 

de  zi  

Domnul Presedinte de sedinta  întreaba  daca sunt deacord cu aporobarea acestui 

punct  si se  supune la vot fiind aprobat  respingerea  acestui proiect  cu 14  voturi 
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pentru respingerea proiectului, 0împotriva  aprobarii acestuia  ,0 abtineri, proiectul  

fiind  respins /neaprobat. 

  

DIVERSE 

Domnul Primar spune  aduce la cunostinta  ca   pe 2 iunie  se vor face cursuri de 

pregatire  cu clasa a VIII-a la scoala si vor fi asigurate conditii de distantare  sociala, 

materiale  de protectie si dezinfectante ,copii vor fi prezenti în doua grupe la interval 

de 2 ore la scoala 

Deasemeni  se aduce la cunostinta   pretul primit pentru  achizitia  tabletelor , cel 

mai convenabil  fiind de la vodafone  care este cel mai mic pret  si ca  distribuirea 

acestor  tablete  s-a gândit  sa   fie facuta  la  copiii premiati urmând ca într-o alta 

sedinta  sa mai achizitionam 55 bc si pentru ceilalti copii. 

 Domnul Presedinte întreaba daca sunt 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  6  pagini 

                                                                                 Încheiat  astăzi 28.05.2020 

PRESEDINTELE SEDINTEI,                                                   SECRETARUL COMUNEI MOSNA                   

   Consilier local                                                                                                           Diaconu Rodica   

    Cojocaru Stefan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


