PROCES VERBAL

încheiat înşedin1a oľdinaľă a Consiliului Local al comunei
Moşna din data de 09 februarie 2018
Sedinta a fost convocată conform Dispoziçiei nľ. 31 l}5.02.2018
emisă de dl. primar al
comunei Moşna, pebazade convocator si invitatie scrisa.
Din totalul de 13 consilieri înfuncţie sunt prezenţi la
şedinţă un nr. de 13 consilieri.
Invitata la sedinta este doamna Plotuna Maľia Liliana óonsilier financiar
din cadrul
Primariei comunei Mosna.
Neťrind obiecţiuni la pľocesul verbal de la
şedinţa anterioară acęsta Se supune la vot şi se
aprobă înunanimitate de voturi dę cătľe cei pľezenţi.
Dl. primar consulta consilierii daca sunt de acoľd sa se introduca pe ordinea
de zi si
urmatoaľele proiectele de hotaĺaľe:privind repartizarca din excedentul
anuâl al bugetului local
al Comunei Mosna rezultat la închęiereaél eľci1iului buget at 2OI7, privind tľansmitęrea
fondului forestier proprietatea comunei Mosna din administrarea Regia
Ńationala a Padurilor
Romsilva- Directia Silvica Sibiu _ prin ocolul Silvic Dumbľaveni in administraľea
ocolului
Silvic Izvorul Florii Avrig, pľivind inchiľierea de catre SC Bianco Plus SRL a
terenului situat
in apľopľieľea pensiunii Liana langa gaĺdul Bisericii Evanghelice Nemsa
in scopul amenajaľii
unei paĺcaľi.
Se supune la vot ordinea de zi cu completarea pľoiectelor de hotaľare si aproba in
unanimitate de votuľi de catre cei prezenti.
Presedintele de sedinta preia lucraľile sedintei si da cuvantul d-nei consilier
ťtnanciar
Plotuna Maria Liliana carc ptezinta Proiectul de hotarare privind aprobaľea
executiei bugete1oľ
sectiunii de functionaľe si a sectiunii de dezvoltare pentru t.ĺ- lv anul21t]
'In fiecare trimestru
ne insusim ľezultatul conturiloľ de executie a bugeielor sectiunii dę
functionaľe si a sectiunii de
dezvoltaľe, planurile rcalizate in pľocente.
Dlpresedinte de sedinta- Nemaifiind discutii suprrne la vot proiectul dę hotaľaľe in forma
prezentata si se apľoba in unanimitate de voturi de catľe cei prezónti.
Presedintele de sedinta preia lucľaľile sedintei si da cuvantul d-nei consilieľ financiaľ
Plotuna Maria Liliana care prezinta Proiectul de hotaraľe privind aprobaľea inchiderii
conturilor
anuale de executie a bugetului local pe anul2OI7.
Dl presedinte de sedinta- Nemaifiind discutii suprrne la vot pľoiectul de hotaľaľe in forma
prezentata si se aproba in unanimitate de votuľi de catre cei prezénti.
Presedintele de sedinta pteia lucrarile sedintei si da cuvanful d-nei consilier financiaľ
Plotuna Maľia Liliana carc prezinta Pľoiectul de hotaľaľeprivind insusirea contului
anual de
executię a bugetului de venituri si cheltuieli, pe anul 2077,pentrufondul forestieľ, propľietatea
comunei Mosna, administrat de ocolul Silvic Agnita si ocolul Silvic Dumbraveni śiairobaĺea
bugetului de venituľi si cheltuieli pe anul 2olţ,intocmit de ocolul Silvic Dumbľaveni'
Dl. Codoi: Considęra ca este o Srrma dęstul de mare pe minus si intreaba din ce ca'zasuntem
pe deficit?
D-na Plotuna- Veniturile se compun din sumele primite de la Ocol, bani pe care ni i-au
dat
din valorificaĺea masei lemnoase exploatate iaľ paľtea dę cheltuieli este formata din
cheltuieli
de administľaľe, fond de accesibilizaľe, fond de mediu, fond conseľvare si regeneľare
etc' ,
rezultatul nu mai poate fi schimbat, pe viitor va solicita Ocolului Sivic o situatie mai detaliata.

Dl. Sotropa- Avaĺrd in vedere ca avem doi consilieri locali care sunt specialisti in

domeniu,respectiv, unul caĺe este padurar, altul care a fost paduraľ, poate acestia pot descifra
mai simplu ce sprrn rezultatele si tinand cont de faptul ca in últimele đoualuni nu s-au mai taiat
lemne din padure.
Dl. Nutu - Ii se paľe in regula din totalul de padure pe care o avem in proprietate
,aproximativ
1100 ha, sa primim aceasta suma de bani.

Dl pľesedinte de sędinta- Nemaifiind discutii supune la vot proiectul de hotaľaĺein forma

prezentata si se aproba in unanimitate de votuľi de catre cei prezenti'

Presedintele de sedinta pľeia lucľarile sedintei si da cuvantul d-nei consilier
financiar
Plotuna Maria Liliana caľe pľezinta Pľoiectul dę hotaľare privind modificarea
IV -impozitul pe
mţloacele de transport, din Anexa rľ. 1 la HCL nr. sslźon privind stabilirea impôzitelor'si
taxęloľ localę pe anul 2018. Dintr-o eľoaľe materiala s-au omis doua legi lá stabilirea
impozitelor si taxelor locale pe anul 2018, de aceea se reactuali zeazaimpozitul pe terenul
aflat
in intravilanul localitatii, care este asa crrm se ľeflecta in registrul agricol ^si impozitul pe
masini
mai mari de 12 tone.
Dl. primar- In legatura cu terenul intravilan, problema ęste delicata deorece unii aveau
delimitaľe, pe cand altii nu.
Dl. Codoi: Este vorba despre curtile oameniloľ?
Dl. primar- Da.
Dl pľesedinte de sedinta- Nemaifiind discutii supţrne la vot proiecful de hotaľaľe in foľma
prezentata si se aproba in unanimitate de votuľi de catre cei pľezénti.
Presedintele de sedinta preia lucrarile sedintei si da cuvaĺrtul d-nei consi1ier Íinanciaľ
Plotuna Maľia Liliana caľe pľezinta Pľoiectul de hotaraľe pľivind aprobaľea bugetului local pe
anul 2018. La nivelul Consiliului Judetean Sibiu s-au repartizat sume pentru unitatile
administrativ teritoriale, cote defalcate din impozitul pe venit pentru anul 201-8, de asemenea
si pľin decizii ale Sefului Administratiei Judetene a Finaĺr1elor Publice s-au repartizat sume
defalcate din impozitul pe venit si TVA,pentru bugetul local pe anul 2018 . Aduce la cunostiinta
consilięľiloľ locali ca salaľiile cadrelor didactice nu mai fac paľte din bugetul local incepand cu
anul2018 si se aproba de catre Inspectoratul Scolaĺ. Pentľu scolile geněrale Mosna, Nimsa si
Alma Vii s-au dat sumę pentru a functiona pe tľimestrulI (gaz, eleótricitate etc). Bani pentru
investitii nu s-au mai primit ,daľ s-au mai pus din fondul đeexcedęnt' ramane sa vedem in
masrľa in care o sa le rcalizam.
Dl. pľesedinte de sedinta- Intľeaba ce inseamna fondul pentru posturi ocupate prin cumul
de functii ?
D-na Plotuna- Este voľba despre persoanele pensionate care lucreazain cađrulprimariei.
Dl. presedinte de sedinta : Daľ persoanele din afara unitatii
D-na Plotuna- Din afara unitatii sunt consilierii locali.
Dl' Codoi- Constata ca cheltuielile pe anul2018 sunt mai mari decat venituľile.
D-na Plotuna- Diferenta va fi acoperita din fondul de excedent rczultat la incheierea
exeľcitiului bugetar 2017 .
Dl. Sotropa- Avand in vedeľe ca din anul 2005 exista problema functionaľii unui post de
cadru didactic in functie de numarul de copii, este optimist ca scoala este trecuta la cheltuieli
pentľu investitii publice , Consiliul Local ajutand daca are posibilitatea. De asemenea, Consiliul
Local si Primaĺia Mosna inceaľca sa faca fata provocarilor in situatia in caľe nu se Vor mai face
rectificaľi de buget dese, poate urmatoaľea rectificare de buget va fi doaľ in lrrna iulie a anului
cuľent. Este ľecunoscator ca s-au ptevazut bani pentru monumentul ęroiloľ, tinand cont ca ne
aflam in anul centenarului, considerand ca tľebuie pľevazute si asemenea cheltuieli in bugetul
local si tľebuie ťtnalizat ceea cę s-a inceput.
Dl pľeseđintede sedinta- Nemaifiind discutii Supune la vot proiectul de hotaraľe in forma
prezentata si se aproba in unanimitate dę votuľi de catre cei prezenti"
Pľesedintęle de sedinta preia lucraľile sedintei si da cuvantul d-nei consilieľ financiar
Plotuna Maria Liliana caľe prezinta Proiectul de hotaľaľe privind repartizarea din excedentul
anual al bugetului local al Comrrnei Mosna ręzultat la încheiereaexerci1iului bugetar 2OI7.
Utilizarea excedentului anual al comunei Mosna rezlitatla finele anului 2OI7, este însuma de
484 mii lei, modul de utilizaľe a excędentului fiind cuprins in listele de investitii.

Dl presedinte de sedinta- Nęmaifiind discutii suprrne la vot proiectul de hotaľaľe in foľma
ptezeĺtata si se aproba in unanimitate de votuľi de catre cei prezenti.
Presedintele de sedinta preia lucrarile sedintei si da cuvantul dl. primar carc prezinta
Proiectul de hotarare privind transmiterea fondului foręstier proprietatea comunei Mosna din
administrarea Regia Nationala a Paduriloľ Romsilva- Directia Silvica Sibiu _ prin ocolul Silvic
Dumbraveni in administrarea ocolului Silvic Izvorul Florii Avrig. Solicita consilieriloľ locali
sa se gandeasca bine, aceasta pľoblema nu mai poate ťt arnarnta, considerand ca un ocol Silvic
privat va administľa padurea mai bine si va putea verif,rca mai binę decat un ocol de Stat.
Dl. Nutu- Este de pareľe ca dl. Sef de ocol Vanga este o persoana serioasa.
Dl. primaľ- Aduce in discutie ca din satul Nemsa de aproximativ doua saptamani se fura
lemne tot timpul si solicita consilieriloľ locali sa se implice in aceste cazlĺi, sa- i opreasca cand
ii vad cu caľutęle'
Dl. Nutu- Nu aľe voie sa- i opreasca deoaľecę nu arę gestiunea in comuna Mosna.
Dl' primar- Ba da, ii poate opri in calitate dę consilier local si sa anrrnte politia.
Dl. Codoi- Avazut de multe ori din satul Alma Vii o masina maľe caľe transpoľta lemne.
Dl. Iacob- Trebuię sa f,re veriťrcata.
Dl pľimaľ-Nus-au mai dat si taiat lemne din luna decembrie anul tręcut, s-a facut adresa
scľisa la inceputul lunii decembrie catľe ocolul Silvic Agnita in caľe se solicita incetarea taierii
lemneloľ.
Dl. Iacob- Isi pune intľebarea daca fondul forestieľ se va da in administraľea unui ocol Silvic
Privat nu se vor mai fura lemne?
Dl. primar- Considera ca nu. Solicita sa se ia masuri, deoaľece exista peľSoane caľe isi fac
depozit de lęmne in cuľte, apoi le vand. A opľit caľute pe strada si a chemat politia.
Dl. pľesedinte de sedinta- Intľeaba rrnde este politia cand se petrec astfel de evenimente?
Dl. primar- Din cauza deficitului de personal, politistii lucreaza in mai multe comune.
Dl Maierean _ Intľeaba de ce nu se da padurea in administrare la ocolul Silvic Medias?
Dl. Nutu- Considera ca este mai bine ca padurea sa fie administľata de catre Stat.
Dl' primaľ- Este de parere ca la privat este mai bine.
Dl. pľesedinte de sedinta- Daca suprafata de fond forestier este prea mare pentru un padurar,
iar cei doi padurari existenti nu fac fata situatiei , atunci sa mai arĺgajeze inca o peľsoana.
D-na Plotuna- Problema sunt oamenii din jurul exploatatiei. Indifeľent la cine vom da paduľea
in administraľe , trebuie sa existe colaboraľę intľe primaľie si paduraľi pe de-o paľte si sprţimrl
politiei pe alta parte.
Dl. presedinte de sedinta- Intreaba de ce sa mutam de la Stat la Privat daca problema sunt
doaľ oamenii cu caľutele, oamenii din jurulexploatatiei?
Dl. Codoi- Considera ca solutia nu este neapaľat mutaľea la alt ocol Silvic, dar nici nu se
opune mutaľii.
Dl. Nutu- La Privat salariile sunt mai mici decat la Stat.
Dl. Sotropa -Aceasta problema este de interesul intregii comune' de aceea tľebuie gasita
neapaľat o solutie.
Dl. presedinte de sedinta- Nu aľe nici o gaľantie ca la ocolul Silvic Izvorul Florii va fi
administrat fondul foľestier mai bine dęcat la un ocol de Stat.
Dl. pľimar- Daca nu Se voľ lua masuri se vor fura lemne in continuaľe.
Dl.Codoi- Intreaba cine mai arę fond forestier dat in administrare la acest ocol Silvic din
zona noastľa?
Dl. primaľ- Din zona noastra ocolul Silvic Izvorul Florii nu mai aľe padure in administrare.
Dl.presedintędesedinta- Consideracadacacęidela30dekmdistantanupotstapanisituatia,
atunci nu cľede ca pot face ordine cei din departare.
Dl. Codoi- Este de paľeľe ca s-a plecat prost chiaľ de la inceput , de atunci de cand au angajat
oamenll.

Dl pľesedinte de sedinta- NemaiÍiind discutii supune la vot proiectul de hotaraľe in forma
ptezentata:

-

locali voteaza,, pentru'': dl. Hampu Ciprian, d-na Borza Comelia, dl. Banea
Ioan, dl. Iacob Ioan, dl. Logean Silviu, dl. Moldovan Sorin, dl. Sotropa lonel, dl. Rus
Maľius.
5 consilieri locali voteaza,,impotriva": dl. Jeler Aurel, dl. Onit Ciprian, dl. Codoi Cornel,
dl. Maieręan Viorel, dl. Nutu Dumitru.
8 consilieľi

Hotaľarea nu se apľoba.
Pľesedintele de sedinta preia lucľaľile sedintei si da cuvantul dl. pľimar care preziĺta ceľęrea
depusa de catre SC Bianco Plus SRL pľin administrator Saľlea Elena, privind aprobaľea
inchirierii unui teren situat in aproprierea pensiunii Liana langa gardul Biseľicii Evanghelice
Nemsa, in scopulamenajarii unei paĺcaĺi.
Dl. Sotropa- Se intreaba de ce sa nu fie veniturile rezultatę in urma amenajarii paľcaľii catre
Primaľia Mosna ? Considera ca tot ce inseamna potential turistic poate ťr pus in valoarę de catľe

Consiliul Local .
Dl. pľesedinte de sędinta- Este de paľere ca aľ trebui sa o inchiriem pe o perioada de 5 ani ,
cu clauze bine stabilite, de exemplu efectuarea curateniei in acęęazoĺa.
Dl. Sotľopa- Intľęaba caľe este scopul parcarii?
Dl. primaľ- Paľcarę la pensiunea Liana.
Dl. sotropa- Considera ca este pľea ľepede sa amenajam o parcaľe in aceea zona, avand in
vedeľe ca inca nu s-a rezolvat statutul casei paĺohiale din satul Nemsa. Cand se va rczolva
situatia cu casa paľohiala, biserica va fi stľans legata de paľcaľe, acęasta parcaÍe putaĺrd aduce
venituri in plus bugetului local al comunei Mosna.
Dl. pľimar- Deoaľece in aceea Zona Se aľunca multe gunoaie, este bine sa fie curatata, apoi
supľavegheata.

Dl. Sotľopa- S-a simtit rusinat, cu ocaziaFestivaluluiYęrzei si Festivalului Traditii Culinaľe
pe Tarnave,au fost cazate la aceasta pensiune doua personalitati importante care s- au miľat de
mizerie, de aceea este pacat pentru comuna noastľa sa nu pastram curatenia.
Dl. Codoi- Poate obtinem fondrľi sa prrnem piatra in aceęa zona.

Dl. presedinte de sedinta- Da, o amenajam, o curatam, iaľ dupa 3 saptamani gunoaiele
vor fi la loc, daľ daca Zonava fi supravegheata, altfel se va pastra curatenia.
Dl. Sotropa- Solicita consilieriloľ locali sa se gandeasca mai bine.Considera ca srrnt bunę
initiativęle dl. primar de a infrumuseta comuna cu o parcare si de a conserva padurea.
Dl presedinte de sedinta- Nemaifiind discutii supune la vot proiectul de hotaľaľe in forma
prezentata:

-

locali votęaza,,pentru'': dl' Hampu Cipriaĺl, d-na Borza Cornelia, dl. Banea
Ioan, dl. Iacob loan, dl. Logean Silviu, dl' Moldovan Sorin, dl. Rus Marius, dl. Jeleľ
Aurel, dl. Onit Ciprian, dl. Codoi Cornel, dl. Maierean Viorel, dl. Nutu Dumitru.
- 1 consilier local ,, se abtine": Dl. Sotropa lonel.
Se aproba cererea depusa de catre SC Bianco Plus SRL prin administrator Sarlea Elena,
pľivind aprobarea inchirieľii unui teren situat in apropľieľea pensiunii Liana lartga gaľdul
Biseľicii Evanghelice Nemsa, in scopul amenajarii unei parcaĺi.
Se trece la Probleme cuľente.
Dl. Sotropa - Aducę la cunostiinta consilierilor locali ca turnul din paľtea de noľd'a
Biseľicii Evanghelice Mosna se inclina tot mai taľe si solicita luaľea rrnor masrrľi in sensul
inchiderii accesului in zoĺa si blocaľea tľotuaľului. Avand in vedere ca anul acesta pe data
de 4 noiembrie 2018 se implinesc 20 de ani de la pľima vizita a Printului Chaľles de Wales
al Maľii Bľitanii in comuna Mosna, propunę sa pľegatim localitatea in scopul acordarii
Printului , titlului de cetatean de onoare al comunei Mosna.
Dl. Codoi- Este de acord si speľa ca Maiestatea Sa Sa accepte titlul de cetatean de onoaľe.
12 consilieri

D-na Borza- Informeaza consilieľii locali asupra pericolului existent din cauza stalpului
inclinat din satul Nemsa , nr. I45,langa familia Ganga si solicita luaľea unor masuľi.
Dl. Sotropa- Solicita consilierilor locali sa se implice in scrierea aľticolelor in ziaľul local
,,Gazeta de

Mosna".

D-na Borza- Aduce la cunostiinta consilierilor locali ca in exteriorul Bisericii Ortodoxe
gia ęlectľica.
Nemsa nu function eaza eîęÎ
Dl. presedinte de sedinta- De asemenea si in satul Mosna, pe stľada Stina, la iesiľea spre
Acristioala nu functioneaza iluminatul public si solicita luarea unor masuri.
Nemaifiind discutii, presedintele dę sedinta declara sedinta inchisa.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier local,
Aurel

SECRETAR CO
Roba Emilia

INTOCMIT,
Consilier,
Radu Olivia

