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 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOSNA 

JUDETUL  IASI 

 

PROCES VERBAL 

Încheiat astazi  data de   13.04.2021, ora   17,00  ca urmare a  şedinței   

extraordinare a Consiliului Local al comunei Moșna,județul Iași, care va avea 

loc în localul   Primariei comunei Mosna asigurându-se  conditii  pentru  

desfasurarea  acesteia  (masti,  distantare sociala,dezinfectante)       

    La lucrarile sedintei participa :  14  consilieri locali, 1consilier absent, din 

15consilieri   în functie ,Viceprimarul   comunei si secretarul Consiliului Local, 

d-na Diaconu Rodica.  

Având în vedere  ca este asigurata majoritatea pentru întrunirea acestei sedinte   

extraordinare care este publica,  presedintele de sedinta  deschide sedinta  cu   

următorul  

Proiect de  ordine de zi:   

1.Proiect de hotarâre privind alegerea presedintelui de sedinta pentru 3 

luni(aprilie,mai,iunie 2021) 

2.Proiect de hotarâre privind reactualizarea HCL NR 68/2020 privind 

reactualizarea Acordului de Parteneriat între comuna Mosna  si Scoala 

Generala Mosna  în cadrul Proiectului ,,Achizitionare  de echipamente IT 

,necesare  elevilor Scolii Gimnaziale Mosna,, conform solicitarii de 

clarificari  nr 290-233-a2/c1/08.04.2021  cod SMIS 144149 

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

1.Proiect de hotarâre privind alegerea presedintelui de sedinta pentru 3 

luni(aprilie,mai,iunie 2021) 

  Domnul  consilier Radu Gheorghita fost presedinte de sedinta  pentru perioada 

ian-martie 2021 îsi încheie mandatul de presedinte de sedinta pentru   3luni  si 

 d-na secretar  aduce   solicita sa  se propuna un presedinte de sedinta pentru  

perioada aprilie,mai,iunie 2021.  
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Domnul   Viceprimar al comunei Luchian Mihaita –propune ca presedinte de 

sedinta  pentru perioada sus mentionata pe d-l consilier local Ailenei 

Constantin,se supune la vot si se aproba cu 13 voturi pentru,0 impotriva si  1 

abtinere din 14 consilieri prezenti la sedinta  si 15 consilieri în functie . Se 

solicita si alte propuneri, nemaifiind alte propuneri d-l  consilier  

Ailenei Constantin   preia  lucrarile sedintei  

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

2.Proiect de hotarâre privind reactualizarea HCL NR 68/2020 privind 

reactualizarea Acordului de Parteneriat între comuna Mosna  si Scoala 

Generala Mosna  în cadrul Proiectului ,,Achizitionare  de echipamente IT 

,necesare  elevilor Scolii Gimnaziale Mosna,, conform solicitarii de 

clarificari  nr 290-233-a2/c1/08.04.2021  cod SMIS 144149 

Are cuvântul d-l Viceprimar  care  spune ca reactualizarea hotarârii nr 68/2020 

se face din considerentul solicitarii de clarificari  nr 290-233-a2/c1/08.04.2021  

pentru cererea de finantare la proiectul cod SMIS 144149  care cuprinde 13 

puncte cum ar fi (de exemplu  prin pct 7 se solicita adresa corecta a Scolii 

Gimnaziale Mosna str. Fundatura  nr 5  cum dintr-o eroare  nu a fost trecuta în 

cererea de finantare, sau un alt  punct de clarificare  pct 10  din solicitare prin 

care  trebuie clarificat  necesitatea justificarii  achizitionarii echipamente pentru  

sistemul all in one   sa fie în corelatie  cu nr de  sali de clase  respectiv 9 

echipamente la scoala  si 3  echipamente la gradinita, o alta clarificare  de 

exemplu la pct 12  prin care se solicita  recalcularea totala a valorii eligibile a 

proiectului  precum si toate celelalte  puncte din  solicitarea de clarificari  pe 

care  le  vom analiza  si pentru care  va trebui reactualizata  documentatia 

proiectului. 

         Presedintele de sedinta întreaba daca  sunteti deacord  cu cele consemnate 

de d-l Viceprimar  privind   prezentarea  proiectului  de  hotarâre.Nefiind   alte 

probleme  si observatii  pentru acest punct   din  ordinea de zi, domnul 

presedinte de sedinta, supune aprobarii acest  punct nr 2  si se aproba cu 14 
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voturi pentru,0 impotriva si  0 abtinere din 14 consilieri prezenti la sedinta  si 15 

consilieri în functie.Având în vedere ca nu mai sunt alte puncte de  discutat 

presedintele de sedinta   multumeste pentru participare celor prezenti, si declara 

sedinta închisa. 

Prezentul proces verbal contine  3 pagini  

                                                                                      Data   13.04..2021 

               PRESEDINTELE SEDINTEI,                               SECRETAR  GENERAL AL COMUNEI, 

                          Consilier local                                                                       Diaconu Rodica 

                           AileneI Constantin  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


