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CONSILIUL LOCAL MOSNA 

JUD. IASI 

PROCES VERBAL    

   Incheiat astazi   31.03.2020, în sedinta    ordinara a Consiliului Local al 

Comunei Mosna,judetul Iasi, care are loc în Localul Consiliului Local, la ora     

12,00. La lucrarile sedintei participa 15consilieri  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   Cojocaru  Stefan  deschide lucrările 

ședinței, cu   următoarea ordine de zi:    

       1.Aprobarea Proceselor verbale din sedintele anterioare  respectiv 24.02.2020 si 

19.03.2020 

       2. Proiect de hotarâre privind aprobarea reactualizarii Regulamentului de 

Organizare si functionare al Consiliului Local Mosna 

       3. Proiect de hotarâre privind aprobarea consumului de carburanti pentru 

utilajele SH  din dotarea institutiei. 

       4. Proiect de hotarâre privind acordarea mandatului special reprezentantului 

UAT –Comuna Mosna respectiv d-lui Georgel Popa –Primar al comunei iar în lipsa 

acestuia d-lui Luchian Mihaita Viceprimar al comunei,  în vederea aprobarii  în 

Adunarea  Generala a Asociatiei Regionale  a Serviciilor de  Apa Canal Iasi-

ARSACIS, pentru  modificarea si completarea Actului Constitutiv  si Statutul  

Asociatiei  Regionale  ca urmare a aderarii Municipiului Roman la ARSACIS Iasi. 

      5.Proiect de hotarâre privind aprobarea unui pachet de baza  pentru persoanele 

aflate în situatie de risc  datorita izolarii la domiciliu. 

     6.Proiect de hotarâre privind rectificare de buget  

la dispozitia  Primarului 

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

 1. Aprobarea  proceselor  verbale  din sedintele  anterioare 

Domnul    presedinte de sedinta  dă  cuvântul  doamnei  secretar  care   întreabă  

Consiliul  Local   daca   sunt  multumiti de cele consemnate  în procesele 

verbale   încheiate   în sedintele din 24.02.2020 si 19.03.2020, 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 15  

voturi pentru  .          

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

  2Proiect de hotarâre privind aprobarea reactualizarii Regulamentului de 

Organizare si functionare al Consiliului Local Mosna 

D-na secretar aduce in discutie  motivul  reactualizarii  Regulamentul de Organizare  

si Functionare al Consiliului Local Mosna,  din    considerentul  modificarii 

legislatiei , respectiv modificarea Legii 215/2001 legea  administratiei publice locale 

. Potrivit prevederilor art.129,alin 3,lit.a din  OUG  57/2019-Codul Administrativ 

Consiliul Local  aproba Statutul  comunei  precum si  Regulamentului de Organizare 

si functionare al Consiliului Local  si  conform  

art 138 din OUG 57/2019  DESFASURAREA SEDINTELOR  CONSILIULUI 

LOCAL SE REALIZEZA  în conditii stabilite prin  regulament . Fata de 

prevederile   legale invocate  si raportat la dispozitiile  art 105 din  

 OUG 57/2019  propun, aprobarea Proiectului de hotarâre   privind 

modificarea  Regulamentului  de Organizare si Functionare al CL în sensul  

desfasurarii  sedintelor   consiliului local  sa fie  si prin folosirea tehnologiei  

informatiei  si comunicatiilor   ( on-line) precum  deasemeni  si  aprobarea 

transmiterii  documentatiei  pentru proiectele  hotarâri sa fie transmise catre 

comisiile  de specialite  si consilieri  prin sistem electronic pe adresele de e-mail  

personale  ale consilierilor locali . 
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Domnul presedinte de sedinta, supune la vot, acest punct  nr 2 de pe ordinea de 

zi, care este  aprobat   de cei 15 consilieri prezenti la sedinta cu 15voturi pentru.         

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

 3. Proiect de hotarâre privind aprobarea consumului de carburanti pentru utilajele 

SH  din dotarea institutiei. 

3/1 Pentru autocarul   din dotarea institutiei ,achizitionat în sistem SH,  

înmatriculat  cu nr IS.40.PCM 

Domnul  Primar  pune în discutie nota de constatare din 01.03.2020 si 

inregistratata la Primaria comunei Mosna  cu  nr 712/02.03.2020,încheiata de 

catre comisia  care a fost   numita prin HCL NR 7/15.01.2020 pentru stabilirea 

consumului  de combustibil al  autovehicolelor achizitionate în sistem SH  aflate  

în dotarea institutiei după cum urmează: 

                                      1.Luchian Mihaita-presedinte 

                                      2.Ciobeica  Mihai  -membru 

                                      3. Ionita Vasile       -membru 

 Prin nota de constatare (evaluare ) s-a stabilit consumul de motorina pentru 

autocarul   din dotarea institutiei ,achizitionat în sistem SH  si   înmatriculat  cu nr 

IS.40.PCM, avînd  o capacitate de 49 de locuri , ca fiind în cantitate de 34 litri la 

/100km parcursi 

Domnul Viceprimar spune ca  în cartea tehnica a autovehicolului este prevazut un 

consum de 35 de litri la 100 km parcursi  

Domnul Primar propune spre aprobare  sa ramâna stabilit consumul,  conform 

notei de constatare  efectuata de catre comisia stabilita   mai sus ,respectiv de 

 34 de litri motorina /100 km parcursi pentru autocarul din dotare. 

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

care este  aprobat   de cei 15 consilieri prezenti la sedinta cu 15 voturi pentru.  
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3/2 Pentru autocamionul    din dotarea institutiei ,achizitionat în sistem SH,  

înmatriculat  cu nr 19.07.PCM 

Domnul  Primar  pune în discutie nota de constatare din 31.01.2020 si 

inregistratata la Primaria comunei Mosna  cu  nr 362/31.01.2020,încheiata de 

catre comisia  care a fost   numita prin HCL NR 7/15.01.2020 pentru stabilirea 

consumului  de combustibil al  autovehicolelor achizitionate în sistem SH  aflate  

în dotarea institutiei după cum urmează: 

                                      1.Luchian Mihaita-presedinte 

                                      2.Ciobeica  Mihai  -membru 

                                      3. Ionita Vasile       -membru 

 Prin nota de constatare (evaluare ) s-a stabilit consumul de motorina pentru 

autocamionul    din dotarea institutiei ,achizitionat în sistem SH  si   înmatriculat  

cu nr 19.07.PCM,  ca fiind în cantitate de 14 litri la /100km parcursi 

Domnul Primar propune spre aprobare  sa ramâna stabilit consumul,  conform 

notei de constatare  efectuata de catre comisia stabilita   mai sus ,respectiv de 

 14 de litri motorina /100 km parcursi pentru autocarul din dotare. 

Domnul presedinte de sedinta, întreaba daca sunt alte  propuneri  supune la vot, 

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

la sedinta cu 15 voturi pentru.  

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

4. Proiect de hotarâre privind acordarea mandatului special reprezentantului 

UAT –Comuna Mosna respectiv d-lui Georgel Popa –Primar al comunei iar în 

lipsa acestuia d-lui Luchian Mihaita Viceprimar al comunei,  în vederea 

aprobarii  în Adunarea  Generala a Asociatiei Regionale  a Serviciilor de  Apa 

Canal Iasi-ARSACIS, pentru  modificarea si completarea Actului Constitutiv  

si Statutul  Asociatiei  Regionale  ca urmare a aderarii Municipiului Roman la 

ARSACIS Iasi. 

Domnul Viceprimar  pune în discutie nota de  fundamentare  cu privire la acordarea 

mandatului  special   d-lui  Primar al comunei  sau în lipsa acestuia  Viceprimarului 
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comunei în vederea exprimarii  votului în AGA  ARSACIS  cu privire la 

completarea,modificarea  si actualizarea  Actului Constitutiv  si Statutului Asociatiei  

Regionale  a Serviciilor  de Apa  Canal IASI   ca urmare  a aderarii Municipiului 

Roman jud. Neamt  la ARSACIS –IASI. Având în vedere  ca documentul a fost 

înaintat pentru luare la cunostinta  se supune spre aprobare acest punct nr 4 din 

Ordinea de zi. Domnul presedinte de sedinta, întreaba daca sunt  deacord cu cele 

consemnate  mai sus ,nefiind  alte  observatii  se supune la vot, acest punct  nr 4 de 

pe ordinea de zi, care este  aprobat   de cei 15 consilieri prezenti la sedinta cu 15 

voturi pentru. 

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

 5.Proiect de hotarâre privind aprobarea unui pachet de baza  pentru 

persoanele aflate în situatie de risc  datorita izolarii la domiciliu. 

Are cuvântul domnul Primar Georgel Popa  care aduce în discutie  

situatia  actuala  cu care ne confruntam ca urmare  a prevenirii 

infectarii  cu COVID-19 prin  izolarea la domiciliu, luarea de masuri 

restrictive  sociale impuse  de autoritati . 

 Domnul primar  spune ca este o situatie  mai delicata prin care se 

implica  dar având în vedere situatia actuala  cu care ne confruntam  si 

ca autoritati locale avem obligatia  implicarii în rezolvarea depasirii 

situatiilor de risc social prin indentificarea persoanelor vulnerabile de la 

nivelul comunei ( în prim plan fiind  vizate   persoanele  cu  vârsta  de  si 

peste 65 ani ,persoane beneficiare de ajutor social si persoane cu 

handicap) si sa le oferim un strict necesar de subzistenta  prin 

asigurarea unui pachet de baza compus din produse alimentare: faina 

de grîu,ulei,orez, pentru lunile martie si aprilie 2020 în vederea depasirii 

acestei situatii  restrictive de izolare la domiciliu. 

Domnul Primar propune  ca suma pachetului de baza/persoana /luna sa 

fie de 50 lei si solicita sa se faca si alte propuneri la nivelul  Consiliului 

Local  privind suma si  stabilirea pachetului din produse 
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alimentare.Deasemeni trebuie asigurate masti, manusi,dezinfectante 

pentru   angajati  precum si pentru persoanele din comuna pentru 

deplasarea /acces  a acestora catre unitatile alimentare, intentionam sa 

efectuam o igienizare în localitate prin  dezinfectarea  drumurilor.  

Doamna Consilier Local Moanga Silvia –propune  ca suma pentru 

acordarea acestui pachet de baza pentru persoana vulnerabila 

identificata la nivel local sa fie de 50 lei/persoana/luna (martie,aprilie 

2020 iar pachetul sa fie  compus din faina de grâu,ulei si orez).  

Are cuvântul domnul Consilier Local Ciobeica Mihai- care aduce la 

cunostinta modul de identificare al persoanelor vulnerabile care vor 

beneficia de acest pachet minim,prin confruntarea cu medicul de 

familie pentru obtinerea datelor  privind  persoanele nedeplasabile, 

cu boli incurabile (diabet) aflate în  evidenta sa,pentru o identificare 

mai rapida a acestora.   

Are cuvântul domnul Consilier Local  Bârsan Ion- care spune ca sunt 

multe persoane vârstnice în comunitate de peste 65ani singure, fara 

sprijin din partea copiilor fiind plecati în strainatate  propune 

identificarea lor si acordarea acestui pachet de baza pentru aceasta 

perioada de restrictie pentru lunile ( martie,aprilie/2020).Deasemeni 

aduce la cunostinta si cazul social  al numitilor Luchian Vasile si Ion 

Mîtoi care se gasesec într-o situatie critica . 

Are cuvântul domnul Consilier Local  Darie Vasile- care spune ca a 

ascultat cu atentie toate   problemele puse în discutie pentru acest 

punct nr 5 din ordinea de zi si având în vedere  ca d-l Primar 

cunoaste toate problemele sociale ale comunitatii prin aparatul de 

specialitate  si având calitatea de ordonator principal de credite   

propune spre aprobare consiliului local ,sa fie luate în consideratie    

criteriile  de selectie  de identificare a persoanelor vulnerabile  si prin 

solicitari  telefonic,pentru acordarea acestui pachet.   
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 Domnul Primar anunta ca suma acordata pentru persoanele  cu risc 

ridicat de vulnerabilitate din comuna pentru care se va acorda acest 

pachet minim de baza alimentar va fi luata de la zilele comunei pentru 

rezolvarea acestei situatii de urgenta.  

Are cuvântul domnul Consilier Local   Tapu  Neculai –care spune ca  

 ar trebui mai întâi identificate numarul  de persoane cu grad  ridicat 

de vulnerabilitate   pentru a stabili suma pe persoana. 

Domnul presedinte de sedinta, întreaba daca sunt  alte propuneri pentru acest punct 

nr 5 din ordinea de zi ,de  stabilirea  sumei pentru asigurarea unui pachet  de baza  

pentru persoanele vulnerabile ,nefiind alte propuneri se supune spre aprobare 

propunerile sus mentionate respectiv suma de 50lei/pachet/persoana/luna pentru 

martie si aprilie fiind compus din faina de grâu,ulei si orez, care este  aprobat   de 

cei 15 consilieri prezenti la sedinta cu 15 voturi pentru. 

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

 6.Proiect de hotarâre privind rectificare de buget  

Domnul Primar prezinta proiectul de rectificare de buget dupa cum urmeaza    se  

ia de la cap67.02.50 Cultura si se duc la cap.61.02.50(alte cheltuieli în domeniul 

ordinii publice si sigurantei nationale)  

CHELTUIELI:                -

lei- 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

indicatorilor 

Cod 

indicator 

Influente 

An 2020 Trim. I Trim II 

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si sigurantei nationale   61.02.50                                                        

1 
Alte bunuri si servicii 

pentru intretinere 
20.01.30 50000 28000 22000 

 Total 61.02.50  50000 28000 22000 

Alte servicii in domeniile culturii, recreeri si religiei 67.02.50 

2 
Alte bunuri si servicii 

pentru intretinere 
20.01.30 -50000 -28000 -22000 

 Total 67.02.50  -50000 -28000 -22000 
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Domnul presedinte de sedinta, întreaba daca sunt si alte propuneri privitor la 

punctul nr 6 de pe ordinea de zi,nefiind observatii si propuneri  supune la vot, 

acest punct  6  de pe ordinea de zi, care este  aprobat   de cei 15 consilieri 

prezenti la sedinta cu 15 voturi pentru.  

DIVERSE 

  Domnul presedinte de sedinta ,întreaba daca mai 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  8  pagini 

                                                                                   Încheiat  astăzi 31.03.2020 

 

PRESEDINTELE SEDINTEI,                                                   SECRETARUL COMUNEI MOSNA                   

   Consilier local                                                                           Diaconu Rodica   

    Cojocaru Stefan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


