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   Incheiat astazi   30.01.2020, în sedinta  extraordinara a Consiliului Local al Comunei 

Mosna,judetul Iasi, care are loc în Localul Consiliului Local, la ora   13,00. La lucrarile 

sedintei  din totalul de 15 consilieri în functie, participa  13 consilieri,2 consilieri absenti 

(Vârna Victor si  Ignat Maricela) care formeaza Consiliul  Local, secretarul comunei  si 

primarul comunei-dl.  Georgel Popa  sedinta fiind publica.  

   Domnul presedinte de sedinta   Postu Ion    deschide lucrările ședinței, cu   următoarea 

ordine de zi:           

 1  Proiect de hotarâre  privind aprobarea listelor de inventar (Primarie,Biblioteca,Centrul 

Cultural )precum   si casarea unor obiecte de inventar  de la   Primaria  comunei Mosna , 

Centrului Cultural  Mosna,biblioteca  

 2. Proiect de hotarâre privind aprobarea actului aditional nr 35 de la ARSACIS IASI  

  3. Proiect de hotarâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru  realizarea  

obiectivului  ,,Modernizare  drumuri locale în sat Mosna,jud. Iasi.,, 

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

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

   1  Proiect de hotarâre  privind aprobarea listelor de inventar (Primarie,Biblioteca,Centrul 

Cultural )precum   si casarea unor obiecte de inventar  de la   Primaria  comunei Mosna , 

Centrului Cultural  Mosna,biblioteca  

Domnul Primar prezinta listele de inventar si de casare cu intrarile din 2019 si cu nr 

de inventar precum si lista  bunurilor propuse spre casare. 

Domnul Consilier Local Ciobeica Mihai  afirma  ca bunurile propuse spre casare sa 

fie facute distinct pe mijloc fix sau obiect de inventar si întreaba daca Scoala 

Gimnaziala Mosna a predat listele de inventar? Domnul Primar raspunde  ca nu se vor 

discuta într-o alta sedinta viitoare. 

  Presedintele  de sedinta întreaba daca sunt si alte observatii asupra acestui punct din ordinea 

de  zi, nefiind alte discutii se    supune la vot  aprobarea  acestuia,  fiind   aprobat cu  13voturi 

pentru,0 impotriva,0 abtineri.din totalul de 13 consilieri prezenti la sedinta  si 15 consilieri în 

functie.Ordinea este supusa spre aprobare si se aproba in unanimitatea celor prezenti 



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

2. Proiect de hotarâre privind aprobarea actului aditional nr 35 de la ARSACIS IASI  

  Domnul viceprimar aduce la conostinta consilierilor  ca documentatia de la ARSACIS nu 

este clara în privinta stabilirii tarifului si  propune o aminare a acestui punct de pe ordinea de 

zi pina la primirea unor criterii de ajustare  clare privind aprobarea tarifelor  de consum  apa 

potabila si canalizare. 

Nefiind alte propuneri presedintele de sedinta  supune spre aprobare aminarea acestui punct 

din ordinea de zi  pina la clarificarea celor consemnate din   prezentul  proiect de hotarîre si se 

aproba  cu 13 voturi pentru, 0 impotriva,o abtineri. 

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

3. Proiect de hotarâre privind  aprobarea indicatorilor tehnico-economici  pentru  

realizarea  obiectivului  ,,Modernizare  drumuri locale în sat Mosna,jud. Iasi.,, 

Domnul Primar spune ca mai sunt de reabilitat 22 de segmente de drum în comuna  cu acces 

catre proprietati, aduce la cunostinta ca s-a primit aviz de la Inspectoratul în constructii 

,urmand sa organizam procedura de licitatie. Domnul Primar  mai spune ca suntem în plina 

activitate  si avem  în desfasurare  lucrarile de canalizare, sunt   de compactat  amplasamentul 

cu pavele  din zona centru.  Presedintele  de sedinta întreaba daca sunt si alte observatii asupra 

acestui punct din ordinea de  zi, nefiind alte discutii se    supune la vot  aprobarea  acestuia,  

fiind   aprobat cu  13voturi pentru,0 impotriva,0 abtineri.din totalul de 13 consilieri prezenti la 

sedinta  si 15 consilieri în functie.Ordinea este supusa spre aprobare si se aproba in 

unanimitatea celor prezenti 

  Domnul presedinte întreaba daca mai sunt si alte probleme de discutat în cadrul acestei 

sedinte 

Au cuvintul - 

Domnul Primar –aduce la cunostinta  ca va convoca  toate PFA care au primit  izlaz pentru 

pasunat si se va impune igienizarea acestora, deasemeni intentioneaza sa prinda în bugetul 

local la lista de investitii extiderea retelei de supraveghere video pentru zonele(fostul teren de 

sport,pe mori,spre noul centru de zi,spre cimintir),ca deja  sunt achizitionate  2 camere video, 

cititoare  pentru numarul de masina care le inmagazineaza în memorie.  

Domnul Ailenei- spune ca masura de extindere a retelei de supraveghere video  este bine  

venita trebuie luat în consideratie acest aspect, pentru  o depistare  mai rapida a celor care au 

intentii rele fata de comunitate. 



Domnul Bârsan Ion –intreaba  despre  activitatile   ce vor fi efectuate în cadrul Centrului de 

zi ? si daca  exista posibilitatea  infiintarii  dupa  expirarea  termenului de functionare a 

acestuia  a unui azil? 

Domnul Primar spune ca în cadrul,,Centrului de Zi,, care se va infiinta vor fi activitati de 

recreere ,beneficiarii directi sunt persoane vârsnice  singure fara  ingrijire,cu  posibilitati 

materiale  si financiare reduse.Acest Centru sus mentionat  va fi dotat  cu o masina pentru 

deplasarea la domiciliul  beneficiarului,o sala de socializare,un medic care sa monitorizeze  

starea de sanatate .Dupa expirarea perioadei de 5 ani  de la receptia cladirii exista  

posibilitatea infiintarii unui azil de batrâni,functie si de problemele  sociale ale comunei  daca 

va fi cazul. 

Având în vedere ca sau discutat  toate punctele  de pe ordinea de zi  si ca  au mai fost de 

discutat  si unele  probleme diverse  care privesc comunitatea   domnul presedinte  de sedinta  

multumeste pentru participarea celor prezenti si declara sedinta închisa 

Prezentul proces  verbal contine un nr de  3  pagini 

                                                                                                  
                                                                                                                            Încheiat  astăzi   30.01.2020 

    PRESEDINTELE SEDINTEI,                                                        SECRETARUL COMUNEI MOSNA                   

      Consilier local -                                                                                                      Diaconu Rodica   

             Postu Ion  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


