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CONSILIUL LOCAL MOSNA 

JUD. IASI 

PROCES VERBAL   

   Incheiat astazi   17.09.2020,  ora  16,00 în sedinta   extraordinara a Consiliului 

Local al Comunei Mosna,judetul Iasi, care are loc în Localul  Caminul  Cultural  

Mosna, fiind asigurate  conditii optime de desfasurare a sedintei   respectiv  

masti si manusi   precum si pastrarea distantarii sociale  între consilieri. 

  La lucrarile sedintei participa   14 consilieri  locali,  

din cei  15 consilieri care formeaza Consiliul  Local secretarul comunei  si 

primarul comunei-dl.  Georgel Popa  sedinta fiind publica.  

Domnul   Consilier Local     Luchian Mihaita , ales  presedinte  de sedinta ,   

deschide lucrările ședinței, cu   următoarea ordine de zi:     

 1.Proiect de hotarâre privind rectificare de buget  /2020 

  2.Aprobarea depunerii unui proiect  cu finantare  europeana  în parteneriat  

cu Scoala Gimnaziala Mosna  pentru  mijloace IT-necesare desfasurarii 

procesului de învatamânt. 

3.Aprobarea achizitionarii unui teren  cu respectarea procedurilor legale ,în 

vederea amplasarii unui bazin de apa  necesar deservirii populatiei    

4.Aprobarea  realizarii  unui drum de exploatare  în vederea accesului la  

,,Platforma de  depozitare a gunoiului   de grajd,, 

5.Aprobarea  contractului  cadru privind instalarea  de retea WIFI   în cadrul  

Programului ,,WIFI4EU Promovarea  conectivitatii la internet  în comunitatile 

locale . 

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

unanimitatea celor 15 consilieri prezenti la sedinta . 

. 

1. Se trece la discutarea punctului nr 1 din ordinea de zi   
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1.Proiect de hotarâre privind rectificare de buget  /2020 

Domnul Primar prezinta proiectul de rectificare  dupa cum urmeaza 

  VENITURI                                                                                                                           -lei- 

Nr. 

Crt. 
Denumirea indicatorilor 

Cod 

indicator  
Anul 2020 

 

 Trim. III Trim IV 

1. 
Finantarea Programului National de Dezvoltare 

Locala – Extindere retea canalizare 
42.65.00 226100,00 0,00 

2. Sume defalcate din TVA – HG nr. 758/10.09.2020 11.02.06 250000,00 240000,00 

3. 

Subventii de la bugetul de stat catre bugetele 

locale necesare sustinerii derularii proiectelor 

finantate din fonduri externe nerambursabile (FEN) 
postaderare, aferete perioadei de programare 

2014-2020 – Infiintare centru de zi 

42.69.00 41430,00 

 

 

0,00 

4. 
Sume primite in contul platilor efectuate 

in anul curent – Infiintare centru de zi 
48.01.01 270890,00 

0,00 

5. 
Varsaminte din sectiunea de functionare pentru 

finantarea sectiunii de dezvoltare 37.02.03 -188000 -240000 

6. Varsaminte din sectiunea de functionare 37.02.04 188000 240000 

 TOTAL VENITURI  788.420,00 240.000,00 

 TOTAL GENERAL  1.028.420,00  

 

       

     

 

CHELTUIELI:                 -

lei- 

Nr. 

crt. 
Denumirea indicatorilor 

Cod 

indicator 

Influente 

An 2020 Trim. III Trim IV 

Sanatate 61.02.50 

1. Lenjerie si accesorii de pat 20.05.03 -4000 -4000  

2. 
Alte obiecte de inventar 

(lampa UV) 
20.05.30 4000 4000  

 Total 61.02.50  0 0  

Invatamant secundar inferior 65.02.04.01  

3. 

Masini, echipamente si 

mijloace de transport – 

echipamente IT 

71.01.02 240000  240000 
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 Total 65.02.04.01  240000  240000 

Intretinere gradini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrment 67.02.05.03 

4. 
Alte bunuri si servicii pentru 

intretinere si functionare 
20.01.30 30000 30000  

 Total 67.02.05.03  30000 30000  

Sustinerea cultelor 67.02.59 

5. Culte religioase  59.12 20000 20000  

 Total 67.02.59.12  20000 20000  

Asigurari si asistenta sociala  68.02.50 

6. 
Constructii – Infiintare centru 

de zi 
58.01.02 348320 348320  

 Total 68.02.50  348320 348320  

Alte servicii in domeniile locuintelor, serviciilor si dezvoltarii comunale  70.02.50 

7. 
Realizare sistem de incalzire 

in institutiile publice 
71.01.30 140000 140000  

 Total 70.05.50  140000 140000  

Alimentare cu apa  70.02.05.01 

8. 

Alte bunuri si servicii pentru 

intretinere (achizitie teren, 

evaluare) 

20.01.30 12000 12000  

 Total 70.02.05.01  12000 12000  

Canalizarea si tratarea apelor reziduuale  74.02.06 

9. 
Constructii – Extindere 

canalizare 
71.01.01 226100 226100  

10. 

Masini, echipamente si 

mijloace de transport – 

Foreza transversala 

 de subtraversari 

71.01.02 12000 12000  

 Total 74.02.06  238100 238100  

 TOTAL GENERAL  1.028.420,00 788420,00 240000,00 

 

 Si spune ca rectificare  se face   conform  urmatoarelor adrese primite 

  -HG NR 758/10.09.2020privind alocarea unei sume  din Fondul de rezerva 

bugetara  la dispozitia guvernului  prin  care a fost alocata  pentru  comuna 

Mosna  suma  prevazuta  în anexa 1, la pct 59  din prezenta hotarâre  de guvern . 

        -   Adresa  nr 3885/17.09 .2020  de la DGRFPI privind  aprobarea 

suplimentarii  sumelor defalcate din  taxa  pe valoarea  adaugata  pentru 

echilibrarea  bugetului local alocata  conform HG NR 758/10.09.2020 
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          -   Adresa /repartitia de la MDRAP  -plati PNDL pentru  Extindere 

canalizare 10.09.2020 conform OUG NR 28/2013 

         -    Ordinul  de plata de la MLPDA  NR 9875/15.09.2020  si Ordinul de 

plata nr 9876/15.09.2020   pentru Programul POR 2014  -2020    repartizati 

pentru Proiectul ,,Înfiintare  Centru de zi  pentru persoane vârstnice  cu unitate 

de îngrijire  la domiciliu,, în comuna Mosna jud Iasi. 

Domnul Primar face o scurta prezentare a rectificarii bugetului (din suma de 490 

mii primita   propune   achizitionare de mijloace IT  de  25 mii ,încalzire prin 

centrala la dispensar,evaluare teren care va fi achizitionat pentru amplasre bazin 

apa,  repartizarea unei sume   si pentru Centru   de zi) 

1.  Domnul Presedinte întreaba daca sunt  întrebari ,nelamuriri  pentru acest 

punct nr 1 din ordinea de zi ,nefiind  se supune la vot   pct nr 1.sus 

mentionat si se aproba în unanimitatea celor prezenti cu 14 voturi pentru,0 

împotriva,0 abtineri, din 15 consilieri în functie.  

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

  2.Aprobarea depunerii unui proiect  cu finantare  europeana  în parteneriat  

cu Scoala Gimnaziala Mosna  pentru  mijloace IT-necesare desfasurarii 

procesului de învatamânt. 

Domnul Primar aduce la cunostinta consiliului  existenta  a trei variante de 

depunere a acestui proiect  (UAT-Mosna,scoala sau  UAT în parteneriat  cu 

scoala) si propune  alegerea  variantei  de depunere a unui propiect  in 

parteneriat cu scoala Mosna pentru achizitionarea a unor ecipamente IT pentru 

cele 12 sali de clase,  care vor fi dotate cu câte un leptop si sitem de proiectie, 

precum si 100 de tablete,pentru grupa pregatitoate si clasa aIV-a, urmînd sa se 

discute cu un consultant  pentru  intocmirea si depunerea  documentatiei  

proiectului. 

Domnul Presedinte întreaba daca sunt  întrebari ,nelamuriri  pentru acest punct 

nr 2 din ordinea de zi ,nefiind  se supune la vot   pct nr 2.sus mentionat si se 

aproba în unanimitatea celor prezenti cu 14 voturi pentru,0 împotriva,0 abtineri, 

din 15 consilieri în functie. 
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3Se trece la discutarea punctului nr 3 din ordinea de zi   

3.Aprobarea achizitionarii unui teren  cu respectarea procedurilor legale ,în 

vederea amplasarii unui bazin de apa  necesar deservirii populatiei    

Initiatorul proiectului –Dl Primar  prezinta raportul de evaluare pentru 

achizitionarea terenului de amplasare a unui bazin de apa   si propune aprobarea 

/optarea acestei oferte  în suma de 7350 lei pentru cumpararea acestui teren 

deaoarece îndeplineste  conditii  bune de amplasare a acestui  bazin de apa. 

Domnul Presedinte întreaba daca sunt  întrebari ,nelamuriri  pentru acest punct 

nr 3 din ordinea de zi ,nefiind  se supune la vot   pct nr 3.sus mentionat si se 

aproba în unanimitatea celor prezenti cu 14 voturi pentru,0 împotriva,0 abtineri, 

din 15 consilieri în functie. 

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

4.Aprobarea  realizarii  unui drum de exploatare  în vederea accesului la  

,,Platforma de  depozitare a gunoiului   de grajd,, 

D-l Primar   prezinta  schita privind realizarea unui  drum interes local care    face  

legatura   între  doua drumuri de exploatare  respectiv   DE 642/2 si DE 621/1/1   

(T16,p621/1/1) pentru acces   la Platforma de depozitare a gunoiului  de grajd  al  

proprietarilor de animale din comuna Mosna jud. Iasi conform Schitei cadastraleâ si propune 

spre aprobare acest punct de pe ordinea de zi. 

Domnul Presedinte întreaba daca sunt  întrebari ,nelamuriri  pentru acest punct 

nr 4 din ordinea de zi ,nefiind  se supune la vot   pct nr4.sus mentionat si se 

aproba în unanimitatea celor prezenti cu 14 voturi pentru,0 împotriva,0 abtineri, 

din 15 consilieri în functie. 

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

5.Aprobarea  contractului  cadru privind instalarea  de retea WIFI   în cadrul  

Programului ,,WIFI4EU Promovarea  conectivitatii la internet  în comunitatile 

locale 

 Domnul Primar initiator al proiectului  prezinta  proiectul de contract  pentru realizarea 

instalarii de retea WIFI   în cadrul  Programului ,,WIFI4EU Promovarea  conectivitatii la 

internet  în comunitatile locale  si propune instalarea  a 10 puncte pentru acces la aceasta 

retea  respectv((parc,centru icoana, dispensar, pod fundatura ciutu, barza, teren spor vale, 
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dupa deal, linga moara, dupa moara –Brateanu,RECEA) si aduce la cunostinta ca exista  10 

km de fibra optica instalata, in sat  pe care vor fi instalete aceste puncte,unde vor amplasa 

stilpi  pentru acces la internet. V a  trebui cautat un executant care sa realizeze acest obiectiv 

Si dupa ce se semneaza contractul  vom notifica Comisia Europeana sa vireze banii în cont. 

Garantia  de functionare a   acestei  retele este de 3 ani  iar conditia  ceruta de Comisia 

European  este sa aiba  o viteza de  de descarcare de 3 MGH , VOM FACE UN ACT ADITIONAL 

CU TELECOM  ÎN VEDEREA  GARANTARII A 1MGH  si propune spre aprobare acest punct din 

ordinea de zi.  

Domnul Presedinte întreaba daca sunt  întrebari ,nelamuriri  pentru acest punct 

nr 5 din ordinea de zi ,nefiind  se supune la vot   pct nr4.sus mentionat si se 

aproba în unanimitatea celor prezenti cu 14 voturi pentru,0 împotriva,0 abtineri, 

din 15 consilieri în functie. 

 

 

 
                                                          Încheiat  astăzi    17.09. 2020 

PRESEDINTELE SEDINTEI,                                              SECRETARUL COMUNEI MOSNA                   

   Consilier local                                                                                             Diaconu Rodica   

   Luchian  Mihaita  

 

 


