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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOSNA 

JUDETUL  IASI 

Nr______________ 

 

PROCES VERBAL 

 

 

        Incheiat astazi 27.10.2020 în sedinta de constituire a Consiliului Local al comunei 

Mosna,judetul Iasi, ales la alegerile locale din data de 27.09.2020 

        Sedinta de constituire începe la ora 12.00 si are loc în conformitate  cu  Ordinul  

Institutiei   Prefectului  Judetului  Iasi   cu nr  304/23.10.2020,  privind ceremonia de 

constituire a Consiliului Local al comunei Moșna,județul Iași  unde se va desfasura  în 

cadrul locatiei Centrului Cultural Mosna ,fiind   asigurate masuri de protectie  sociale  

( masti, distantare sociala, dezinfectante)pentru desfasurarea în bune conditii a  

acesteia. 

 

       La lucrarile sedintei participa 15 din cei 15 consilieri  locali alesi, care formeaza 

Consiliul Local, dl.Popa Georgel-primarul comunei reales la data de 27.09.2020, secretarul 

general al comunei  Diaconu Rodica  precum si domnul  Calin Alexandru  reprezentantul 

Institutiei Prefectului Judetului Iasi. 

       Pentru conducerea primei parti a sedintei de constituire a noului consiliu local, 

domnul  Calin Alexandru  solicita lista  de la  secretar privind desemnarea celui mai în 

vârsta consilier local si  doi consilieri locali cei mai  tineri  care sa-l însoteasaca .Conform 

listei  d-l  reprezentant al Institutiei  Calin Alexandru  îl invita pe dl.Darie Vasile, cel mai 

in varsta dintre consilierii alesi si pe d-nii Scopos Ionut si Radu Gheorghita  cei mai tineri 

consilieri alesi, care sa-l asiste pe cel mai in varsta dintre consilieri, in conducerea primei 

parti a sedintei de constituire, sa preia conducerea lucrarilor sedintei de constituire a noului 

consiliu local. 

         Presedintele de varsta, dl.Darie Vasile, asistat de cei doi consilieri, preia conducerea 

lucrarilor sedintei de constituire si anunta ordinea de zi a sedintei: 

 

1. Prezentarea  încheierii  judecatoriei  nr 921/286/ din 20.10.2020 privind 

validarea mandatelor de consilieri locali ai comunei Mosna ,jud. Iasi emise  de 

Judecatoria Raducaneni,jud Iasi  si a ORDINULUI   Prefectului  Nr. 

304/23.10.2020,    – prezinta d-l Calin Alexandru reprezentantul Institutiei Prefectului 

 

 2.Depunerea Juramintului  de catre Consilierii Locali  ale caror mandate au fost  

validate conform sentintei sus mentionate   
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3 Prezentarea sentintei  civile   nr 913/286/ din 12.10.2020  privind validarea 

mandatului de  Primar emisa de Judecatoria Raducaneni,jud Iasi ( are cuvântul 

reprezentantul  judecatoriei Raducaneni) 

 

 4.Depunerea  Juramintului de  catre Primarul comunei 

 5. Încheiere sedinta 

       Presedintele de varsta supune la vot ordinea de zi care este aprobata in 

unanimitate.(15voturi pentru). 

        Ordinea de zi fiind aprobata, se trece la primul punct din ordinea de zi 

1. Prezentarea  încheierii  judecatoriei  nr 921/286/ din 20.10.2020 privind 

validarea mandatelor de consilieri locali ai comunei Mosna ,jud. Iasi emise  de 

Judecatoria Raducaneni,jud Iasi precum si a ORDINULUI   Prefectului  Nr. 

304/23.10.2020,   

 Are cuvântul reprezentantul Institutiei Prefectului,– d-l Calin Alexandru care 

prezinta  Ordinul Nr. 304/23.10.2020,  emis  de   Institutia Prefectului   Iasi  privind 

convocarea pentru sedinta  de astazi 27.10.2020,ora 12,00 pentru constituirea 

consiliului local ai caror consilieri au fost  declarati  alesi .În continuarie, având în 

vedere ca din partea Judecatoriei Raducaneni  nu  s-a  prezent reprezentantul 

Judecatoriei  doamna secretar  general al  comunei Mosna, prezinta sentinta  

judecatoriei nr 921/286/2020  pentru a aduce la cunostinta  consilierilor  validarea  

mandatelor  ale  celor 15 Consilieri Locali ai comunei  Mosna  dupa cum urmeaza  mai 

jos: 

 

LISTA  CONSILIERILOR  LOCALI  VALIDATI, conform sentintei sus mentionate 

1.Ailenei  Constantin  PNL 

2.Avasîlcai  Daniel  PMP 

3. Ciobeica Mihai   PNL 

4.Darie Vasile   PNL 

5.Ignat  Maricela  PNL 

6.Ionita Vasile   PNL 

7.Luchian  Mihaita   PNL 

8. Moanga Silvia    PNL 

9.  Onea Aurel  PMP 

10 Postu  Ion   PV 
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11.Pîntea Ioan  PNL  

12.Radu Gheorghita  PNL  

13. Radu  Ion   PSD  

14.Scopos  Ionut  PNL  

15. Vârnă  Victor  PSD  

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

2.Depunerea Juramintului  de catre Consilierii Locali  ale caror mandate au fost  

validate conform sentintei   judecatoriei sus mentionate   

 Dna secretar  aduce la cunostinta prevederile art 117 alin 1 din OUG NR 57 din 2109 Codul 

Administrativ  privind depunerea juramântului 

Dl presedinte de sedinta  invita consilierii, ca in ordine alfabetica, sa se prezinte la masa 

special amenajata si cu mana stanga pe Constitutie si Biblie să  depuna  juramântul de 

credinta  care are urmatoarea  formula 

   ,,Jur sa respect Constitutia si legile țării si să fac cu 

                         bună –credintă, tot ceea ce stă în puterile si priceperea mea 

                         pentru binele locuitorilor comunei Mosna, judetul Iasi. 

     Asa să-mi ajute Dumnezeu!” 
 

 dupa care vor semna juramantul în doua exemplare, unul ramînînd la dosarul de sedinta  si 

unul  va fi primit de fiecare consilier în parte    

         Constatand ca toti cei 15 consilieri, a caror mandate au fost validate, au depus 

juramantul, dl.presedinte de varsta declara consiliul local  legal constituit  si spune ca va 

trebui sa asteptam  termen de 3 zile   emiterea unui  Ordin  al  Prefectului  Iasi  conform 

art.118 din OUG NR 57/2019 Codul administrativ  prin care se atesta faptul ca au fost 

îndeplinite  conditiile legale de constituire a   noului consiliului local  Mosna. 

 

     3. Se trece la punctul nr.3 din ordinea de zi,  

Prezentarea sentintei  civile   nr 913/286/ din 12.10.2020  privind validarea 

mandatului de  Primar emisa de Judecatoria Raducaneni,jud Iasi ( are cuvântul 

reprezentantul  judecatoriei Raducaneni) 

 

 

          Dl.presedinte de sedinta  roaga pe d - na .secretar sa dea citire hotararii judecatoresti 

prin care se valideaza alegerea în functia de primar al comunei Mosna, domnul Popa 

Georgel. In continuare, dl.secretar da citire hotararii de validare a mandatului de Primar al 

comunei  a domnului Popa Georgel,   fiind   adusa si la cunostinta publica pentru locuitorii 

comunei  prin afisare la sediul institutiei   urmand  ca domnul primar sa se pregateasca de 

depunerea juramântului . 
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     4. Se trece la punctul nr.4 din ordinea de zi,  

      4.Depunerea  Juramintului de  catre Primarul comunei  Mosna 

  Dl .presedinte de sedinta îl invita pe domnul Popa Georgel sa depuna juramantul de credinta 

, în fata consiliului local . 

Domnul Primar Popa Georgel  -  validat prin sentinta judecatoriei  se prezintă la masa special 

amenajata si cu mana stanga pe Constitutie si Biblie    depune juramântul de credinta 

conform  prevederilor art 117 alin 1 din OUG NR 57 din 2109 Codul Administrativ  având 

urmatorul  text   de mai jos 

   

   ,,Jur sa respect Constitutia si legile țării si să fac cu 

                         bună –credintă, tot ceea ce stă în puterile si priceperea mea 

                         pentru binele locuitorilor comunei Mosna, judetul Iasi. 

     Asa să-mi ajute Dumnezeu!” 
5. Închiderea sedintei 

 

           Avand in vedere ca s-au epuizat toate punctele înscrise în ordinea de zi, domnul 

presedinte de sedinta, multumeste pentru participare celor prezenti, ureaza mult succes în 

noul mandat  2020-2024  d-lui Primar    precum si d-lor consilieri locali  ai comunei 

Mosna si declara sedinta închisa. 

 

 

 

 

DATA 27.10.2020 

 

 

 

 

 
 

               PRESEDINTELE SEDINTEI,                              SECRETAR  GENERAL AL COMUNEI, 

                          Consilier local                                                                Diaconu Rodica 

                           Vasile Darie 

 

 

 

 

Prezentul proces verbal contine 4 pagini 
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