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MINUTA
Procęsului Verbal încheiatînşedinţa ordinaľă a Consiliului Local al comunei
Moşna din data de 31.01.2018

La lucrările şedinţei au fost prezenţi un nr.de 13 consilieri locali din totalul
de 13 consilieri.
Având învedere Proięctele de hotărâre Supuse spre aprobarea Consiliului
Local Moşna, înşedinţa ordinara din data de 31.01 .Ż0I8, înurma discuţiiloľ
purtate şi a votului liber exprimat, au fost adoptate urmatoarele hotărâri:

1.H9TARAREA NR. 1 12018 - Privind alegerea pľesedintelui de sedinta;

Hotăľâľea a fost adoptată cu un nľ.de 13 votuľi pentru
2.H9TARAREA NR. 2 lŻ018- Privind mandatarea primarului comunei
Mosna ca reprezentant al comunei Mosna, judetul Sibiu înAdunaľea
Generală a Asociaţiei de Dezvoltaľe Intercomunitară "ECo'' Sibiu să voteze
împotrivamajorăľii de tarif solicitate de opeľatorul depozitului ecologic de
deşeuľi S.C. TRACON S.R.L.;
Hotărâľea a fost adoptată cu un nľ.de 13 votuľi pentľu
3. HoTARAREA NR. 3/ 2018- Privind stabilirea consumului lunaľ de
combustibil pentru autovehiculele din paľcul auto al Consiliului Local
Mosna;
Hotăľârea a fost adoptată cu un nľ.de 13 voturi pentru
4. HoTARAREA 1\R. 4/ 2018 _Pľivind apľobarea Planului de acţiuni şi
lucrăľi de inteľes local,pentru anul 2018' estĺmate a se efectua cu persoanele
beneÍiciaľe de ajutoľ social, potrivit Legii nr.41612001- pľivind venitul minim
garantat;
Hotăľârea a fost adoptată cu un nľ.de 13 voturi pentru
5. H9TARAREA NR.s/ 2018_ Pľivind aprobarea rezultatelor
inventarierii bunuriloľ materiale aflate in patľimoniul comunei Mosna,
judetul Sibiu, pe anul 2ot7 si apľobarea casaľii - declasaľii bunuľiloľ
degradate, uzate Íizic si moľal
Hotărârea a fost adoptată cu un nľ.de 13 votuľi pentru
Raportului cu pľivire
6. H9TARARBA NR. 6/ 2018_ Pľivind însuşiľea
la activitatea de soluţionare a petiţiiloľ înľegistratela Primăria comunei
Mosna încuľsul anului 2017, a Raportului privind accesul cetateniloľ la
informatiile de inteľes public pe anul 20t7, a Raportului de evaluare a
implementării Legii nr. 5212003 si a Rapoľtului de evaluare a implementarii
ĺ,egĺĺnr.544lŻ001 privind liberul acces la informatiile de interes public' pe
anul 2017
Hotărâľea a fost adoptată cu un nr.de 13 voturi pentru

Înconformitate cu dispozi1iile aľt. 11 din Legeanr.52l2003 pľivind transpaľenţa

decizională înadministraţia publică, cu modificăľile şi completăľile ulteľioaľe,
minuta Se Va publica la sediul Primăľiei comunei Mosna şi pe site-ulpropriu.
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