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CONSILIUL LOCAL MOSNA 

JUD. IASI 

PROCES VERBAL   

   Incheiat astazi   13.02.2020, în sedinta extraordinara a Consiliului Local al Comunei Mosna,judetul 

Iasi, care are loc în Localul Consiliului Local, la ora     17,00. La lucrarile sedintei participa toti cei 

13 consilieri,2 consilieri absenti 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   cofinantarii  proiectului cu titlul  
         ,,Here arE ouR traditions The pAst alonG  futurE,,  tradus lb.romana(Aici sunt traditiile noastre   
trecute   de-a lungul viitorului ) conform  adresei nr 676/12.02.2020 de la  
Biroul Regional  pentru cooperare transfrontaliera Iasi-(BRCT- Iasi)  prin  cadrul Programului Operațional 

Comun România-Republica Moldova 2014-2020. 

 

    2. Aprobarea incheierii unui contract de  comodat  pentru o suprafata de 50mp de teren  situata în incita  

curtii Casei  Specialistului  cu Asociatia  GAL Dealurile Bohotinului  

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 aprobarea   cofinantarii  proiectului cu titlul  
         ,,Here arE ouR traditions The pAst alonG  futurE,,  tradus lb.romana(Aici sunt traditiile noastre   
trecute   de-a lungul viitorului ) conform  adresei nr 676/12.02.2020 de la  
Biroul Regional  pentru cooperare transfrontaliera Iasi-(BRCT- Iasi)  prin  cadrul Programului Operațional 

Comun România-Republica Moldova 2014-2020. 

 

Domnul Primar, initiator al proiectului, in parteneriat cu comuna Capaclia din Republica 

Moldova  aduce în discutie  adresa  nr 676/12.02.2020 de la B.R.C.T-  prin care se solicita 

adoptarea unei hotarâri de consiliu cu aprobarea co-finantarii proiectului în vederea încheierii 

contractului de grant.  Mentioneză  ca în calitate de partener  comuna Mosna   beneficiaza  de  

un  procentaj  de 2/3 din valoarea proiectului ,   iar comuna Capaclia beneficiaza de  un 

procentaj de 1/3din proiect , lider de proiect fiind comuna Mosna ,  valoarea solicitata pentru 

co-finantare fiind în suma  de 8,478.70 €, reprezentând 7,70% din valoarea totală a Proiectului 

.Perioada de implementare este de 12 luni de la data semnarii contractului de finantare. 

Domnul  Primar  face o scurta prezentare  a proiectului  care de fapt   se vor  avea în vedere despre 

date istorice  ale satului din  perioade mai indelungate inainte de colectiv,diverse  datini,mestesuguri 

,zicatori, care vor fi filmate,scanate  si stocate în biblioteca  virtuala (asa zis   obiectiv al proiectul 

actual). În  cadrul proiectului vor fi achizitionate  2 calculatoare,2drone, 20 costume 

populare,organizat un festival  folkloric. 

Domnul Consilier local Ciobeica Mihai –intreaba de unde va fi finantarea ? 

Domnul Primar spune ca sunt de la Uniunea Europeana 
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Domnul Consilier local Ailenei Constantin –intreaba  cine se ocupa de  toate demersurile  depunerii 

documentatiei de proiect? 

Domnul Primar spune ca având în vedere ca comuna Mosna este lider de proiect  se va ocupa  d-lui.  

  Presedintele  de sedinta întreaba daca  sunt deacord cu cele consemnate  de d-l Primar, 

nefiind alte propuneri presedintele de sedinta  supune spre aprobare  acest punct din ordinea 

de zi si se aproba  cu 13 voturi pentru, 0 impotriva,o abtineri. 

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

2. Aprobarea incheierii unui contract de  comodat  pentru o suprafata de 50mp de teren  situata în incita  

curtii Casei  Specialistului  cu Asociatia  GAL Dealurile Bohotinului  

Domnul Primar  spune ca avem un proiect prin GAL Dealurile Bohotinului în parteneriat  cu  GAL-

Colinele  Ciurea  privind actiuni cultural artistice  si având în vedere ca suntem lider de proiect  la 

nivelul comunei s-a optat pentru 5 biciclete clasice, per total fiind 25 bc pentru 5 comune, 1 scena 

mobila dotata cu facilitati de  lumini si este necesar identificarea unui  spatiu de 50 mp pentru 

depozitarea acestora materiale. 

Domnul  Consilier local Ciobeica Mihai –intreaba  daca concurenta pentru aprobarea proiectului este între 

GALURI?  

Primarul   raspunde ca da.  

Presedintele  de sedinta întreaba daca  sunt deacord cu cele consemnate  de d-l Primar, nefiind 

alte propuneri presedintele de sedinta  supune spre aprobare  acest punct 2 din ordinea de zi si 

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

Diverse – 

Domnul Consilier Local Darie Vasile întreaba  unde vor fi depozitate /amplasate toate utilajele  care sunt 

achizitionate (utilaje apartinând  proiectului platformei de gunoi ?) 

Domnul Primar spune ca vor fi  duse chiar acolo la Platforma  si supravegheate  video. 

Având în vedere ca sau discutat  toate punctele  de pe ordinea de zi  si ca alte probleme diverse  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     2 pagini 
                                                          Încheiat  astăzi    13.02. 2020 

PRESEDINTELE SEDINTEI,                                                        SECRETARUL COMUNEI MOSNA                   

   Consilier local                                                                                                      Diaconu Rodica   

    Postu  Ion   

 


