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 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOSNA 

JUDETUL  IASI 

 

PROCES VERBAL 

Încheiat astazi  data de   26.02.2021, ora   16,00  ca urmare a  şedinței   ordinare 

a Consiliului Local al comunei Moșna,județul Iași, care va avea loc în localul   

Centrului Cultural Mosna asigurându-se  conditii  pentru  desfasurarea  acesteia  

(masti,  distantare sociala)       

    La lucrarile sedintei participa :  15 consilieri  locali, din cei  15 consilieri  în 

functie  care formeaza Consiliul  Local primarul comunei-dl.  Georgel Popa  si 

secretar al  Consiliului Local Diaconu Rodica  

Având în vedere  ca este asigurata majoritatea pentru întrunirea acestei sedinte   

care este publica, domnul presedinte de sedinta  deschide sedinta  cu   următorul 

Proiect de  ordine de zi:   

   Aprobarea  procesului  verbal  din sedinta  anterioara  respectiv 27.01.2021 

 1. Proiect de privind luare act de încetarea mandatului  de Consilier Local al  

d-lui Darie Vasile  ca urmare  a decesului   din  data de 15.02.2021 si vacantarea  

postului  de consilier  local. 

2 Proiect de hotarâre privind  Reactualizare Plan de lucrari  pentru Beneficiarii 

Legii 416/2001 

  3.Proiect de hotarâre privind acordarea unor  facilitati  fiscale conform OUG 

NR 226/2020 cu termen  final   de  aplicare  pâna la 31.03.2021 

4.Proiect de hotarâre privind aprobarea  Actului Aditional nr 41  pentru  

reactualizarea ,modificarea /contractului de  delegare  a gestiunii  serviciilor  

publice  de alimentare  cu apa  si de canalizare   nr 48/2009  conf. adresei nr 

196/04.02.2021 de la ARSACIS IASI 

DIVERSE 
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  Domnul presedinte  întreaba daca mai sunt si alte propuneri de puncte   pentru 

Ordinea de zi   de astazi ,nefiind alte  subiecte , se supune aprobarii, fiind 

aprobata în unanimitatea celor prezenti  

 

 

 

Aprobarea procesului verbal din sedinta anterioara 27.01.2021 

 

Domnul    presedinte de sedinta  dă  cuvântul  doamnei  secretar  care   întreabă  

Consiliul  Local   daca   sunt  multumiti de cele consemnate  în procesul  verbal        

încheiat   în sedinta   anterioara sus mentionată    care a  fost pus la dispozitia 

consilierilor  ca document de sedinta . 

Constatand ca nu sunt obiecțiuni cu privire la continutul   acestuia ,   se  supune 

la vot,  fiind aprobat  de cei 14 consilieri prezenti la sedinta  cu 14voturi 

pentru,0 împotriva,0 abtineri   din 14 consilieri în functie .       

 

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

     1. Proiect de privind luare act de încetarea mandatului  de Consilier Local al  

d-lui Darie Vasile  ca urmare  a decesului   din  data de 15.02.2021 si vacantarea  

postului  de consilier  local. 

Doamna    Secretar  a  Consiliului Local   discuta  referatul  nr 549/17.02.2021 

care a fost înaintat consiliului local ca document de sedinta reprezentând   

luare act  de încetarea  mandatului de  consilier  local al d-lui Darie Vasile   

înainte  de expirarea  mandatului de consilier  local  ca urmare a  decesului 

acestuia din data de 15.02.2021. Conform prevederilor legale respectiv art.204 

alin 6 din OUG NR 57/2019 constatarea încetarii  mandatului de drept  înaintea  

expirarii mandatului de consilier local  precum si vacantarea postului de 

consilier local  se realizeaza  prin hotarârea autoritatii deliberative  la 

propunerea   primarului sau oricarui alt ales  local  în prima sedinta  de la 
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aparitia evenimentului, urmând ca  hotarârea  împreuna  cu toata documentatia 

necesara  sa fie   înaintată  Judecatoriei   Raducaneni ,în vederea validarii  

mandatului  urmatorului   consilier supleant  de pe lista de  candidaturi 

apartinând  partidului PNL-  cu respectarea  prevederilor  art. 119,art.122  

,art.114 din OUG nr 57/2019,urmând ca dupa emiterea  sentintei de validare  de 

catre Judecatorie   a mandatului   de consilier supleant, judecatoria va transmite  

si înstiinta  Institutia Prefectului Iasi  sentinta emisa  urmând ca  Prefectul sa  

emită ORDIN de  ceremonie ( depunere juramânt) si  declarare  consiliului  ca 

legal  constituit. 

Domnul presedinte de sedinta întreaba daca   mai sunt  si alte   discutii pentru 

acest  punct din  ordinea de zi,nefiind alte discutii se supune aprobarii si se 

aproba în unanimitatea  celor 14 consilieri prezenti cu 14voturi pentru,0 

impotriva, 0 abtineri din 14 consilieri  în  functie. 

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

  2.Proiect de hotarâre privind  reactualizarea  Planul de lucrari   care va fi efectuat de 

catre  beneficiarii Legii 416/2001 în anul 2021 

Domnul  Primar   aduce în discutie referatul compartimentului de asistenta 

sociala  înregistrat  cu nr 625/25.02.2021 întocmit  urmare a  Procesului verbal 

de control  nr 44/6534/24.02.2021  efectuat de catre Agentia Judeteana  pentru 

Plati si Inspectie Sociala Iasi  si înregistrat la entitatea  noastra  cu nr 

616/24.02.2021. Controlul  s-a efectuat în cadrul  compartimentului  de asistenta 

sociala    având ca obiectiv  verificarea îndeplinirii obligatiilor  ce îi revin 

autoritatilor locale pe linie de asistenta sociala /servicii sociale   de la nivel local. 

Echipa de  control  a dispus  prin Procesul verbal sus mentionat , realizarea de 

catre  Primaria Mosna a trei masuri  printre care se regaseste si actualizarea 

Planului de  lucrari de interes public  dupa cum urmeaza mai jos: 

 

1.Reanalizarea unor dosare cu documente  si informatii mai concludente(în 

special adev  reg agricol) 
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2.Înfiintarea unui ghiseu  unic pentru  depunerea solicitarilor adresate 

administratiei publice locale  Mosna, pentru o eficientizare  a activitatii  

compartimentului de asistenta sociala  si, 

3. Completarea Planului anual  de lucrari  si actiuni  de interes  local  cu 

activitati  de asistare si sprijin  a persoanelor vulnerabile din comunitate  în 

situatii/ regim de urgenta sau  fara posibilitati materiale. 

 Având în vedere cele prezentate d-l Primar  propune spre aprobare  

reactualizarea Planului  de lucrari pentru beneficiarii Legii 416/2001 în sensul  

întroducerii/adăugarii  masurii   sus mentionate  în Anexa nr 1 al planului la (nr 

14) din aceasta  respectiv  de  completarea planului anual  de lucrari  si actiuni  

de interes  local  cu activitati  de asistare si sprijin  a persoanelor vulnerabile 

din comunitate  în situatii/ regim de urgenta sau  fara posibilitati materiale. 

 

Domnul presedinte de sedinta întreaba daca sunt  discutii pentru acest  punct  nr 

2  din  ordinea de zi,nefiind alte discutii se supune aprobarii si se aproba în 

unanimitatea  celor 14 consilieri prezenti cu 14voturi pentru,0 impotriva, 0 

abtineri  din 14 consilieri ramasi în functie. 

 

 

 

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

 

  3.  3.Proiect de hotarâre privind acordarea unor  facilitati  fiscale conform OUG 

NR 226/2020 cu termen  final   de  aplicare  pâna la 31.03.2021 

Domnul Primar prezinta referatul compartimentului financiar-contabil nr 

540/16.02.2021 privind acordarea unor  facilitati  fiscale  conform OUG NR 

226/2020 începând  cu data emiterii prezentei   hotarâri si pîna la data de 

31.03.2021  si propune Consiliului Local aprobarea proiectului  
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Nr536/16.02.2021 de acordare a acestor facilitati  valabil numai pâna la data de 

31.03.2021 pentru  debitorii care se vor prezenta în acest interval  sa plateasca. 

Domnul presedinte de sedinta întreaba daca sunt  deacord  cu cele prezentate si 

cu propunerea d-lui Primar al comunei  al  acestui   punct  nr 3  din  ordinea de 

zi,nefiind alte discutii se supune aprobarii si se aproba în unanimitatea  celor 

14consilieri prezenti cu 14 voturi pentru,0 impotriva, 0 abtineri  din 14 consilieri 

ramasi în functie.  

 

4.Se trece la discutarea punctului nr. 4 din Ordinea de zi 

 

4.Proiect de hotarâre privind aprobarea  Actului Aditional nr 41  pentru  

reactualizarea ,modificarea /contractului de  delegare  a gestiunii  serviciilor  

publice  de alimentare  cu apa  si de canalizare   nr 48/2009  conf. adresei nr 

196/04.02.2021 de la ARSACIS IASI 

Are cuvântul d-l Viceprimar al comunei Luchian Mihaita  care prezinta proiectul 

de hotarâre nr 503/12.02.2021 privind aprobarea  Actului Aditional nr 41  pentru  

reactualizarea ,modificarea /contractului de  delegare  a gestiunii  serviciilor  

publice  de alimentare  cu apa  si de canalizare   nr 48/2009  conf. adresei nr 

196/04.02.2021 de la ARSACIS IASI si propune spre aprobare acest punct  nr 4 

din ordinea de  zi. 

Domnul presedinte de sedinta întreaba daca sunt    deacord  cu propunerea d-lui 

Viceprimar al comunei pentru acest  punct  nr 4 din  ordinea de zi,nefiind alte 

discutii se supune aprobarii si se aproba în unanimitatea  celor 14 consilieri 

prezenti cu 14 voturi pentru,0 impotriva, 0 abtineri.  din 14 consilieri ramasi în 

functie. 

 DIVERSE 

Domnul Primar  aduce la cunostinta urmatoarele 

-ca s-a efectuat  efectuat receptia în data de 24.02.2021 la 

 ,,Centru de zi pentru persoane vârstnice  cu unitate de îngrijire la domiciliu,, 
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-s-a efectuat o parcare la  obiectivul sus  mentionat  actual se fac demersuri în 

vederea obtinerii autorizatiei de functionare, avem termen 2 luni, trebuie sa se 

prezinte si de la AFIR . 

-se fac demersuri  pentru  scoaterea la licitatie a Proiectului de reabilitare a 

Scolii Gimnaziale Mosna,extidere retea de canalizare,drumuri,finalizare 

construire Gradinita . Domnul Primar spune ca functie de buget   si prioritati va  

hotarâ  ce se poate realiza exclusiv  drumurile satesti/comunale pentru care  este 

asigurata. 

- având  în vedere  ca pe 15 mai se încheie   Proiectul Heritage   -Proiect 

Transfrontalier  se va organiza un festival cu aceasta ocazie în parteneriat cu  

artisti din R.Moldova. 

 

 Domnul Primar solicita din partea Consiliului si alte probleme diverse  de 

discutat  de la nivel local 

Are cuvântul domnul consilier  local Onea Aurel  care  ridica problema 

reabilitarii anumitor  segmente de drumuri ramase, respectiv si zona  dupa  deal? 

Domnul Primar raspunde ca au mai ramas  vreo câteva  segmente   de reabilitat 

în comuna  si vor fi finalizate  întrucât exista resurse  materiale  si financiare  

numai  timpul sa  fie favorabil.   

 

         Presedintele de sedinta întreaba daca mai sunt  si alte probleme diverse   de  

discutat? Nefiind   alte probleme de discutat si   având în vedere ca  au fost 

dezbatute  si aprobate   toate punctele înscrise din  ordinea de zi, domnul 

presedinte de sedinta, multumeste pentru participare celor prezenti, si declara 

sedinta închisa. 

Prezentul proces verbal contine  6 pagini  

                                                                                      Data   26.02.2021 

               PRESEDINTELE SEDINTEI,                               SECRETAR  GENERAL AL COMUNEI, 

                          Consilier local                                                                       Diaconu Rodica 

                           Radu  Gheorghita  


