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CONSILIUL LOCAL MOSNA 

JUD. IASI 

PROCES VERBAL   

   Incheiat astazi   19.03.2020, în sedinta extraordinara a Consiliului Local al Comunei 

Mosna,judetul Iasi, care are loc în Localul Consiliului Local, la ora     10,00. La lucrarile sedintei 

participa  11 consilieri,4 consilieri absenti din totalul de 15 consilieri  în functie  care formeaza 

Consiliul  Local, secretarul comunei  si primarul comunei-dl.  Georgel Popa  sedinta fiind publica. 

 Domnul   Consilier Local  Postu Ion îsi încheie   mandatul  de  presedinte de sedinta pentru 3 luni  si se 

solicita  propuneri pentru un nou  presedinte de sedinta pentru  urmatoarele 3 luni respectiv   martie 2020-

aprilie,mai 2020 

Domnul  Consilier Local  Luchian Mihaita ,viceprimar al  comunei   face  propunerea de presedinte   

pentru 3 luni  în numele d-lui Consilier Local    Cojocaru Stefan  se supune la vot si se aproba  cu 10 

voturi,1 abtinere,0 impotriva  din 11 consilieri prezenti la sedinta  din totalul de 15 consilieri în 

functie. 

   Domnul presedinte de sedinta desemnat pentru urmatoarele 3 luni , Cojocaru Stefan,   deschide 

lucrările ședinței, cu   următoarea ordine de zi:       

       1. Proiect de hotarâre privind   alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada 

(martie,aprilie,mai 2020) 

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

       

Presedintele de sedinta supune spre aprobare ordinea de zi,fiind aprobata în unanimitate, 

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

   1. Proiect de hotarâre privind alegerea presedintelui de sedinta pentru perioada 

(martie,aprilie,mai 2020) 

 Domnul Cojocaru Stefan  este desemnat presedinte de sedinta pentru urmatoarele 3 

luni(martie,aprilie,mai 2020) fiind aprobat cu 10  voturi pentru, 0 impotriva,1 abtineri. 

 

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

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

       

Domnul Primar  prezinta rectificarea   pe capitole  în forma prezentata   de mai jos  

VENITURI:                                                                                          -lei-                                                                                                                                              

Nr. 

Crt. 
Denumirea indicatorilor 

Cod indicator -  

influiente  

Anul 2020 

Trim. I 

1. 
Sume alocate din bugetul AFIR pentru susținerea 

proiectelor din PNDR 2014-2020 
43.31.00 114390,00 
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2. Sume primite în contul plăților efectuate în anul curent 48.04.01 344270,00 

3. 
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru 

finantarea sectiunii de dezvoltare 
37.02.03 383660,00 

4. Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 383660,00 

 TOTAL VENITURI  458660,00 

 

CHELTUIELI:                -

lei- 

Nr. 

crt. 
Denumirea indicatorilor 

Cod 

indicator 

Influente 

An 2020 Trim. I Trim II 

Autoritati publice si actiuni externe   51.02.01.03                                                         

1. 
Materiale pentru 

curatenie 
20.01.02 2000 2000  

2. 
Incalzit, iluminat si forta 

motrica 
20.01.03 5000 5000  

3. Apa, canal si salubritate 20.01.04 500 500  

4. Carburanti si lubrifianti 20.01.05 2000 2000  

5. Piese de schimb 20.01.06 4000 4000  

6. Posta, telecomunicatii 20.01.08 1000 1000  

7. 
Alte bunuri si servicii 

pentru intretinere 
20.01.30 75500 75500  

8. Alte obiecte de inventar 20.05.30 10000 10000  

9. 
Sistem integrat video in 

institutii publice 
71.01.02 30000 30000  

 Total 51.02.01.03  130000 130000  

Sanatate 66.02.50.50 

11. Materiale sanitare 20.04.02 10000 10000  

12. Dezinfectanti 20.04.04 10000 10000  

13. Alte obiecte de inventar 20.05.30 50000 50000  

 Total 66.02.50.50  70000 70000  

Camine culturale  67.02.03.07                                                                           

14. 
Incalzit, iluminat si forta 

motrica 
20.01.03 10000 10000  

15. Carburanti si lubrifianti 20.01.05 5000 5000  

16. Piese de schimb 20.01.06 10000 10000  

17. 
Alte bunuri si servicii 

pentru intretinere 
20.01.30 49000 49000  

18. Alte obiecte de inventar 20.05.30 10000 10000  

 Total 67.02.03.07  84000 84000  
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Intretinere parcuri, zone verzi, baze sportive si de agreement 67.02.05.03 

19. Carburanti si lubrifianti 20.01.05 1000 1000  

20. 
Alte bunuri si servicii 

pentru intretinere 
20.01.30 10000 10000  

 Total 67.02.05.03  11000 11000  

Servicii religioasa 67.02.06 

21. 
Alte bunuri si servicii 

pentru intretinere 
20.01.30 5000 5000  

 Total 67.02.06  5000 5000  

Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei 67.02.50 

22. 
Alte bunuri si servicii 

pentru intretinere 
20.01.30 28650 28650  

 Total 67.02.50  28650 28650  

Asigurari si asistenta sociala  68.02.05.02 

23. 
Contributie asiguratorie 

pentru munca 
10.03.07 10 10  

 Total 68.02.05.02  10 10  

Asigurari si asistenta sociala 68.02.50 

24. Constructii 71.01.01 45000 45000  

 Total 68.02.50  45000 45000  

Transporturi 84.02.03.01 

25. Carburanti si lubrifianti 20.01.05 10000 10000  

26. Piese de schimb 20.01.06 10000 10000  

27. 
Alte bunuri si servicii 

pentru intretinere 
20.01.30 65000 65000  

 Total 84.02.03.01  85000 85000  

 TOTAL CHELTUIELI  458660 458660  

si aduce la cunostinta, necesitatea  luarii  unor masuri pentru prevenirea  epidemiei de 

Coronavirus  prin achizitionarea unor materiale  cum ar fi  

- Achizitia de masti,manusi,dezinfectanti,coblizoane si alte materiale necesare  

pentru  prevenirea aparitiei   acestui virus. 

- S-a comnadat  1000bc masti cu protectie bacteriologica  

- Se intentioneaza  amenajarea unei sali din incinta dispensarului,deorece exista 

unele conditii sanitare  facând  doar unele  completari  si propune   dotarea  cu   

10 paturi pentru acordarea   primului ajutor (perfuzii ) în vederea depasirii în 

caz de aparitie a acestei situatii. 
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Domnul Primar  spune  ca va trebui sa ne adapatam  si dotam  conform 

masurilor care se vor lua în perioada urmatoare  si solicita si alte sugestii din 

partea Consiliului Local . 

Domnul  consilier local Tapu Neculai întreaba daca cei care sunt  veniti din 

stainatate în comuna dau vreo declaratie? 

Domnul Primar raspunde ca da, dau declaratie pe proprie raspundere  de 

respectarea  termenului de 14 zile  în izolare, împreuna cu întreaga familie, la 

domiciliu. 

Domnul presedinte de sedinta  întreaba daca sunt si alte propuneri sau 

observatii  la acest punct din ordinea de zi,nefiind  alte discutii se supune spre 

aprobare  acest punct nr 2 din ordinea de zi si se aproba in unanimitatea celor 

11 consilieri prezenti la sedinta cu 11 voturi pentru,0 impotriva,0 abtineri  

     Având în vedere ca sau discutat  ambele puncta  de pe ordinea de zi  si ca alte 

probleme nu mai sunt  de discutat , domnul presedinte  de sedinta  multumeste pentru 

participarea celor prezenti si declara sedinta închisa 

Prezentul proces  verbal contine un nr de     4 pagini 
                                                                                                               Încheiat  astăzi    19.03. 2020 

PRESEDINTELE SEDINTEI,                                                                                             SECRETARUL COMUNEI MOSNA                   

   Consilier local                                                                                                                                             Diaconu Rodica   

    Cojocaru Stefan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


