CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOSNA
JUDETUL IASI
PROCES VERBAL
Încheiat astazi data de 27.01.2021, 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
,secretara 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:
1. Proiect de hotarâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii de
dezvoltare din excedentul anilor precedenti potrivit Ordinului Nr.3155/15.12.2020,(cap
v pct 5.16.3 alin 2 lit b)
din excedentul anilor precedenti
2.Proiect de hotarâre privind înscrierii comunei Mosna în Asociatia Comunelor din
România
3.Proiect de hotarâre privind Planul de lucrari care va fi efectuat de catre beneficiarii
Legii 416/2001 în anul 2021
4. Proiect de hotarâre privind aprobarea retelei de scolarizare pentru anul scolar
2021-2022,potrivit avizului conform primit de la Inspectoratul Scolar Judetean Iasi
nr.9809/22.12.2020.

5. Privind aprobarea suplimentarii unor cheltuieli în vederea demararii procedurii
de achizitie publica -obiecte mobilier prevazute la capitolul dotari din cadrul
Proiectului ,,Înfiintare Centru de zi pentru persoane vârstnice cu unitate de îngrijire
la domiciliu,, în comuna Mosna,jud. Iasi
6..Proiect de hotarâre privind anularea creantelor fiscale restante mai mici de 40 lei
existente în sold la 31.12.2020
7. Proiect de hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si
asigurarea cofinantarii din bugetul local conform devizului general (anexa 1) pentru

realizarea obiectivului de investitie,, Reabilitare si modernizare scoala gimnaziala
Mosna ,comuna Mosna,jud. Iasi.

Diverse
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 11.01.2021
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 15 consilieri prezenti la sedinta cu 15voturi
pentru,0 împotriva,0 abtineri din 15 consilieri în functie .
1.Se trece la discutarea punctului nr. 1 din Ordinea de zi
1. Proiect de hotarâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului sectiunii
de dezvoltare din excedentul anilor precedenti potrivit Ordinului
Nr.3155/15.12.2020,(cap v pct 5.16.3 alin 2 lit b) din excedentul anilor precedenti

Domnul Primar spune ca a fost emisa dispozitia nr 1/2021 privind acoperirea
deficitului din excedentul anilor precedenti . Potrivit Ordinului
Nr.3155/15.12.2020,(cap v pct 5.16.3 alin 2 lit b) aceasta operatiune se poate
efectua prin dispozitie de Primar sau Hotarâre de Consiliu Local ,dar având în
vedere ca trebuie adus si la cunostinta dvs , propun spre aprobare ca cele
mentionate mai sus sa fie aprobate si prin

hotarâre de consiliu local.

Deasemeni d-l Primar mai spune ca excedentul existent va fi folosit în
investitii noi în curs de desfasurare respectiv la Gradinita cu Program Normal
si la ,, Înfiintare Centru de zi pentru persoane vârstnice cu unitate de îngrijire la
domiciliu.,, obiective care se realizeaza din fonduri europene.
Domnul presedinte de sedinta întreaba daca sunt discutii pentru acest punct din
ordinea de zi,nefiind alte discutii se supune aprobarii si se aproba în
unanimitatea celor 15 consilieri prezenti cu 15 voturi pentru,0 impotriva, 0
abtineri.

2.Se trece la discutarea punctului nr. 2 din Ordinea de zi
2.Proiect de hotarâre privind înscrierii comunei Mosna în Asociatia Comunelor din
România
Domnul Primar aduce la cunostinta ca normal suntem înscrisi în ACOR Conform HCL NR
65/13.12.2006 dar nu s-a platit cotizatia . Analizând situatia ca taxa de plata pentru
perioada 2006-2021 este mare propune sa fim reînscrisi , cotizatia actuala fiind de 1500
lei/an stabilita de catre ACOR prin Hotarârea nr 3/25.01. 2008 functie de locuitorii comunei
care ne încadram conform datelor statistice comunicate de Directia Statistica Iasi la
categoria locuitori
între 5001 si 10.000locuitori pentru care cotizatia anuala fiind începând cu 01.01.2019
de 1500 lei/an reactualizata prin Hotarârea Adunarii Generale ACOR
nr 10 /2018

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 15 consilieri prezenti cu 15 voturi pentru,0 impotriva, 0
abtineri.
3.Se trece la discutarea punctului nr. 3 din Ordinea de zi
3.Proiect de hotarâre privind Planul de lucrari care va fi efectuat de catre beneficiarii
Legii 416/2001 în anul 2021

Domnul Viceprimar discuta Planul de lucrari de interes local care trebuie
realizat de catre beneficiarii Legii 416/2001 care de fapt anual se aproba.
Domnul Consilier Ciobeica Mihai întreaba câti beneficiari sunt la Legea
416/2001?
Domnul Primar raspunde ca sunt vreo 70 de beneficiari si spune ca o parte din
acestia sunt repartizati în sat pentru ajutorarea persoanelor batrine si bolnave
precum si pentru distributia alimentelor si produselor de igiena pentru
persoanele beneficiare prin Programul POAD.
Domnul presedinte de sedinta întreaba daca sunt discutii pentru acest punct nr
3 din ordinea de zi,nefiind alte discutii se supune aprobarii si se aproba în
unanimitatea celor 15 consilieri prezenti cu 15 voturi pentru,0 impotriva, 0
abtineri.
4.Se trece la discutarea punctului nr. 4 din Ordinea de zi
4. Proiect de hotarâre privind aprobarea retelei de scolarizare pentru anul scolar
2021-2022,potrivit avizului conform primit de la Inspectoratul Scolar Judetean Iasi
nr.9809/22.12.2020.

Domnul Primar aduce în discutie avizul conform primit de la Inspectoratul
Scolar Judetean Iasi nr.9809/22.12.2020 privind aprobarea retelei de
scolarizare pentru anul scolar 2021-2022, pentru care trebuie adoptata hotarâre
în acest sens si înaintat la Inspectoratul Scolar Judetean Iasi.
Domnul presedinte de sedinta întreaba daca sunt discutii pentru acest punct nr
4 din ordinea de zi,nefiind alte discutii se supune aprobarii si se aproba în
unanimitatea celor 15 consilieri prezenti cu 15 voturi pentru,0 impotriva, 0
abtineri.
5.Se trece la discutarea punctului nr. 5 din Ordinea de zi
5. Privind aprobarea suplimentarii unor cheltuieli în vederea demararii procedurii
de achizitie publica -obiecte mobilier prevazute la capitolul dotari din cadrul
Proiectului ,,Înfiintare Centru de zi pentru persoane vârstnice cu unitate de îngrijire
la domiciliu,, în comuna Mosna,jud. Iasi

Domnul Primar spune ca în Proiect suma este mica si trebuie suplimentat cu
17mii lei pentru unele dotari cu mobilier la Centru de zi pîna la receptia
finala care va avea loc în 24.02.2021
Domnul presedinte de sedinta întreaba daca sunt discutii pentru acest punct nr
5 din ordinea de zi,nefiind alte discutii se supune aprobarii si se aproba în
unanimitatea celor 15 consilieri prezenti cu 15 voturi pentru,0 impotriva, 0
abtineri.
6.Se trece la discutarea punctului nr. 6 din Ordinea de zi
6..Proiect de hotarâre privind anularea creantelor fiscale restante mai mici de 40 lei
existente în sold la 31.12.2020

Domnul Primar discuta proiectul de anulare creante fiscale restente mai mici
de 40 lei existente în sold la 31,12,2020 pentru care exista prevedere legala si
anual se aproba anularea acestor creante mai mici de 40 lei.
Domnul presedinte de sedinta întreaba daca sunt discutii pentru acest punct nr
6 din ordinea de zi,nefiind alte discutii se supune aprobarii si se aproba în
unanimitatea celor 15 consilieri prezenti cu 15 voturi pentru,0 impotriva, 0
abtineri
7.Se trece la discutarea punctului nr. 7 din Ordinea de zi
7. Proiect de hotarâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici actualizati si
asigurarea cofinantarii din bugetul local conform devizului general (anexa 1) pentru
realizarea obiectivului de investitie,, Reabilitare si modernizare scoala gimnaziala
Mosna ,comuna Mosna,jud. Iasi.

Domnul Primar spune ca exista contract de 2 ani cu Ministerul Dezvoltarii
care sunt pusi la dispozitie 3,7 miliarde. S-a organizat licitatie de doua ori
dar nu s-a înscris nimeni, aduce la cunostinta ca reabilitarea scolii va consta

în faptul ca o parte din scoala veche va suferi modificari în sensul ca o parte
din ea se va demola iar la scoala noua de la deal este nevoie de subzidiri
partea dinspre Ioachim .Pentru ducere la realizarea acestui obiectiv si avînd în
vedere ca materialele si manopera s-a scumpit este necesara suplimentarea
financiara cu suma de 100 de mii lei cofinantare din partea bugetului local
pentru realizarea investitiei.Avînd suma necesara vom înainta proiectul la
Bucuresti si dupa aceea scos la licitatie.
D-l Consilier Moanga Silvia întreaba daca se strica acoperisul?
D-l Primar raspunde ca da
Domnul presedinte de sedinta întreaba daca sunt discutii pentru acest punct nr
7 din ordinea de zi,nefiind alte discutii se supune aprobarii si se aproba în
unanimitatea celor 15 consilieri prezenti cu 15 voturi pentru,0 impotriva, 0
abtineri
DIVERSE
Domnul Primar aduce la cunostinta urmatoarele
-ridica problema câinilor nesupravegheati si solicita propuneri din partea
Consiliului Local în rezolvarea acestei probleme, se gândeste sa ia legatura cu
o firma de carisaj sau sa faca un padof.
- anul acesta sunt de dus la indeplinire proiecte în curs de desfasurare
respectiv, realizarea proiectului Construire Gradinita cu Program Normal
Reabilitare Scola Gimnaziala Mosna, Extinderea retea de apa-canalizare.
- Propune pentru o sedinta viitoare asocierea cu comuna Raducaneni
si comuna Dolhesti, a purtat o discutie cu primarul de la Raducaneni si este
deacord ramîne sa discute cu Consiliul judetean pentru realizare - drum
deoarece este drum judetean .
-Sau achizitionat stâlpi din beton pentru ducerea energiei la Platforma de
gunoi de grajd
- S-au achizitionat rigole pentru acces la curti proprietari urmare a efectuarii
trecerii retelei de apa-canal din fata proprietatii.
Avand in vedere ca s-au epuizat toate punctele înscrise din ordinea de
zi si alte probleme diverse nu mai sunt de discutat, domnul presedinte de
sedinta, multumeste pentru participare celor prezenti, si declara sedinta închisa.
Prezentul proces verbal contine pagini
Data 27.01.2021
PRESEDINTELE SEDINTEI,
Consilier local
Radu Gheorghita

SECRETAR GENERAL AL COMUNEI,
Diaconu Rodica

