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PROCES VERBAL
încheiat înşedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei
Moşna din data de27 apľilie 2018
Sedinta a fost convocată conform Dispoziçiei ĺlĺ.72l23.04.2018 emisă de dl. primaľ al
comunei Moşna, pebaza de convocator si invitatie scrisa.
Din totalul dę 13 consilieri înfuncţie sunt pľezenţi la şedinţă un nÍ. de 12 consilieri,
lipsiind motivat dl. Sotropa Ionel.
Invitata la sedinta este doamna Plotuna Maria Liliana consilier f,rnanciaľ din cadrul
Primariei comunei Mosna.
Nefiind obiec1iuni la procesul veľbal de la şedinţa anterioară acesta Se suprrne la vot şi se
aprobă înunanimitate dę voturi de către cei prezenţi.
Dl. primaľ consulta consilieľii daca sunt de acoľd sa se introduca pe oľdinea de zi si
Proiectul de hotarare privind aprobarea solicităľii prelungirii scrisorii de garanţie de la Fondul
NaÎionalde Garantaĺę a Crcditelor peľrru krteprinderile Mici si Mijlocii SA - IFN GNGCIMM SA - IFIţ nľ.
570 din I7.I2.20l5,pentru acoperirea avansului solicitat pentru pľoiectul: ''Modemizaľe drumuľi

NAŢIONAL DE

încomuna

Moşna, judeţul Sibiu'', derulat prin PROGRAMUL
DEZVoLTARE RURAL^ 2001-2013, Măsura 125, submăsura a2 -

agĺicole de exploataţie

''Infrastructura agricolă de acces'', Íinanţat prin FEADR'
Se supune la vot ordinea de zĺ cu completarea proiectului de hotarare si apľoba in
unanimitatę de votuľi de catre cei prezenti.
Se alege in unanimitate de voturi presedinte de sedinta dl. Logean Silviu, pe o perioada
de 3 luni.
Pręsedintele de sedinta pľeia lucrarile sedintei si da cuvantul d-nei Plotuna care pteziĺta
Proiectul de hotaľare pľivind aprobarea contului dę executie pe trim. I anul 2018. Dupa cum
bine stim trimestrial se apľoba ęxecutia bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni : de
functionare si de dezvoltaľe, ceea ce este in plan si ceea ce S-a realizat, gradul de ręalizaľe fiind
destul de mare, doar statistic voľbind , ťrind iarna lucraľile au stagnat , doar acum' odata cu
incalzirea temperaturii lucrarile au demaľat.
Dlpresedinte de sedinta- Nemaif,rind discutii supune la vot pľoiectul de hotarare in forma
prezentata si se apľoba in unanimitatę de votuľi de catre cei prezenti'
Presedintęle de sedinta preia lucrarilę sedintei si da cuvantul d-nei Plotuna cate prezinta
Pľoiectul de hotaľare pľivind rectificaľea bugetului local pe trim. II anul 2018. Se aloca sume
pentru urmatoarele proiecte: ,, Infiintaľe sisteme de alimentaľe cu apa si canalizare menajeľa in
localitatea Alma Vii, comrrna Mosna, judetul Sibiu'' , ,, Retea de alimentaľe cu apa si canalizaľe
Nemsa, comrrna Mosna, judetul Sibiu'', Pľoiectare , studii, consultanta, taxe si avize pentru
proiectul ,,Documentatie pentľu autorizatie de gospodarirea apelor pentru sistemul de
alimentare cu apa localitatea Mosna, comuna Mosna'', Proiectaľe, studii, consultanta, taxe si
avize in cadrul proiectului PUG pe care incęľcam Sa il finalizam' Nu sunt fonduľi, bani sunt
doaľ din fondul de rulment' De asemenea' Se aloca bani pentru asigurarea salariului asistentului
social al peľsoanei cu handicap grav'
Dl presedinte de sedinta- Nemaifiind discutii Suprrne la vot proiectul de hotaraĺe in forma
prezentata si se aproba in unanimitate de votuľi de catre cei pľezenti.
Presedintele de sedinta preia lucrarile sedintei si da cuvantul d-nei Plotuna care pľezinta
Proiectul de hotarare pľivind indexaľea cu ľata inflatiei a impozitelor si taxelor locale precum
si limitele amenzilor care fac venit la bugetul local. Conform normelor in vigoare, \n cazul
oricarui impozit sau oricaľei taxe locale , caÍe consta intľ-o anumita suma de lei, sumele
respective se indexeaza anual, pana la data de 30 aprilie, tinand cont de rata inflatiei pentru anul
fiscal anterior, comunicata de siturile oficiale ale Ministerului Finantelor Publice si Ministerul
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Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, iar in cazul amenzilor aplicabile, sumele
indexatę sunt conforme cu salariul minim pe economie.
Dl preseđintede sędinta- Nemaifiind discutii supune la vot proiectul de hotaľare in forma
ptezentata si se aproba in unanimitate dę voturi de catre cei prezenti.
Presedintele de sedinta pľeia lucraľile sedintei si da cuvantul dl. primaľ care ptezinta
Pľoięctul dę hotararę privind apľobaĺeaindicatoriloľ tehnico-economici pentru obięctivul de
investitie ,, Amenajaľe ľigole str. Chistalcina- localitatea Mosna''.
D-na Plotuna- Toti indicatorii din lista dę investitii trebuie aprobati pe fiecare investitie in
parte.

Dl. Jeleľ- Prin Hotararea Consiliului Local Mosna nr.39l 3I.07.Ż0I7 priviĺdrepartizarea
excedentului anual al bugetului local al comunei Mosna ręzultat la incheierea exeľcitiului
bugetaľ 2016 s-a aprobat alocarea unor Sume dę bani pentru reabilitaręa a 3 strazi : Blĺigaz,
Chistalcina si Stina, dar pe strada Stina nu s-a ľezolvat problema drumului nici pana la aceasta
data. Ce sa inteleaga , ca stľada Stina va ľamane in aer?
D-na Plotula- Lista de investiti apľobata in anul 2017, chiar daca lucrarile nu S-au executat
in totalitate, s-a inchis la data de 31 decembľie 2017 .
Dl. Nutu- Avand in vedere ca strada Chistalcina este cea mai scurta din localitatea Mosna,
nu vede oportunitatea investitiei de amenajaľe ľigole pe aceasta stľada considerand ca sunt altę
strazi care ar trebui ľeabilitate.
Dl. pľimar- Si pe strada Chistalcina, in paftea de sus este necesaraamenajarea rigoleloľ.
Pľin acęasta hotaĺaľese aproba indicatorii tehnico- ęconomici pentru obiectivul de investitie ,
pentru a putea plati executantul lucraľii.
Dl. Codoi- Lucraľea s-a facut inainte de aprobaľea investitiei, iar acrrm trebuie platita
lucľaľea.

Dl' primaľ- Trebuie aprobat devizul de lucľari.
Dl presedinte de sedinta- Nemaifiind discutii supune la vot proiectul de hotaľare in forma

prezentata si se aproba in unanimitate de voturi de catre cei pľezenti'

Presedintelę de sedinta preia lucrarile sedintei si da cuvantul dl. primaľ care ptezinta
Proiectul de hotaľare privind apľobaľea indicatoriloľ tehnico-economici pentru obiectivul de
investitie ,, Amenajare trotuare si rigole str. Borpos - localitatea Mosna".
Dl' pľesedinte de sedinta-Acest pľoiect de hotaľaľe este asemanator cu cel anterioľ,fiind
vorba despre indicatorii tehnico- economici pentľu obiectivul de investitie amenajaľe trotuaľe
si rigole strada Boľpos.
Dl pľesedinte de sedinta- Nemaifiind discutii Supune la vot proiectul de hotaraľe in forma
prezentata si se aproba in unanimitate de votuľi de catre cei prezenti.
Pľesedintele de sedinta preia lucrarilę sedintęi si da cuvantul dl. pľimaľ carc prezinta
Pľoiectul de hotaľare pľivind sustineľea Declaratięi simbolice de Unirę cu Republica Moldova.
Dl. Maięrean- Considera ca apľoximativ ]0 o/o din populatia Republicii Moldova este
rusiťtcata, daľ isi expľima acordul privind unirea Romaniei cu Republica Moldova.
D-na secretaľa- Aceasta declaratie de unire este mai mult o formalitate '
Dl presedinte de sedinta- Nemaifiind discutii suprrne la vot proiectul de hotaľarę in forma
pÎezentatasi se aproba in unanimitate de voturi de catre cei pľezenti, cu abtinerea dl. consilieľ
local Jeler Aurel.
Pľesedintele de sedinta preia lucraľile sedintei si da cuvantul dl' pľimar care preziĺta
Pľoiectul de hotaraľe privind aprobaľea documentatiei tehnice pentru obtinerea autoľizatiei de
gospodarirea apelor pentru sistemul de alimentaľe cu apa a localitatii Mosna, comrrna Mosna,
judetul Sibiu.
D-na Plotuna- Este necesaľa aprobarea documentatiei tehnicę pentru obtineręa autoľizatiei
de gospodaľire a apeloľ de la Regia Autonoma Apele Romaľre, utilizatorul de apă fiind obligat
sa solicite şi sa obçina, Ia Îazade proiectaľe, un aviz de gospodariľe a apelor, punerea în

funcţiune sau exploataľea acestoľ lucrăľi se face numai înbaza autorizatiei de gospodaĺiľe a
apeloľ.

Dl pľesedinte dę sedinta- Nemaifiind discutii

Suprrne la vot proiectul de hotaĺare in forma

prezentata si se aproba in unanimitate de voturi de catre cei prezenti.

Pľesedintęle de sedinta preia lucľaľilę sedintei si da cuvantul dl. primaľ carc preziĺta
Proiectul de hotarare privind reoľganizaľea ľetelei scolare a unitatiloľ de invatamant
preuniversitar de stat, de pę raza teritoľiala a comunei Mosna, pentľu anul scolar 201.8-Ż0t9.
D-na secretara- Este vorba despre reotganizarea retelei scolaľe a unitatiloľ de invatamant
care se aproba anual.

Dl pľesedinte de sedinta- Nemaifiind discutii supune la vot proiectul de hotaraľe in forma

prezentata si se aproba in unanimitate de votuľi de catre cei pľezenti.

Presedintele de sedinta preia lucraĺile sedintei si da cuvantul dl. primar care preziĺta
Proiectul de hotarare privind aprobaľea Studiului hidrologic pľivind dimensionaľea zonęlor de
protectie sanitaľa si a perimetruIui de pľotectie hidrologica, in conformitate cu pľevedeľile H.G.
nr. 93012005 si O.M.M.P. NR. l,2l8l 20.04.2011, pentru sursele de alimentare cu apa ale
localitatii Nemsa, comuna Mosna, iudętul Sibiu.
Dl presedinte de sedinta- Nemaifiind discutii supune la vot proiectul de hotaraľę in forma
prezentata si se aproba in unanimitate de voturi de catľe cei prezenti.
Se tľece la urmatorul punct al oľdinii de zi -Prczentarea rapoartelor de activitate , pe anul
2017, a comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local Mosna. Nu se prezintarapoartele
de activitate de catre comisiile de specialitate.
Presedintele de sedinta preia lucraľile sedintei si da cuvantul dl. primar care prezinta Pľoiectul
de hotaľaĺeprivind aprobarea solicitării prelungiľii scrisorii de gaľanţie de la FondulNationalde
Mici si Mijlocii SA - IFN (FNGCIMM SA - IFI\ľ) rľ. 570 din
Gararrtarc a Cręditęlor pęnftr Întepĺĺnoaĺe
I7.I2.20I5, pentru acopeľirea avansului solicitat pentru pľoiectul: ''Modernizare drumuľi
agricole de exploataţie încomuna Moşna, judeţul Sibiu'', derulat prin PRoGRAMUL
NAŢIoNAL DE DEZV)LTARE RURAL^ 2007-2013, Măsura Ţ25, submăsura a2 ''Infrastructura agricolă de acces'', f,tnanţat prin FEADR'
Dl pľesedinte de sedinta- Nemaifiind discutii supune la vot proiectul de hotarare in forma
prezentata si se aproba in unanimitate de voturi de catre cei prezenti.
Sę trece la Probleme curęnte.
Dl. Jeleľ_ Are o intrebaľe: In sedinta Consiliului Local Mosna din luna februarie 2018 s-a
aprobat cęľerea pentru amenajaľea unei paľcaľi in localitatea Nęmsa a d-nei Saĺlea, pana in
acest moment nu avazut nici o miscaľe, ce se intampla?
Dl' pľimaľ- Intelegerea cu d-na Sarlea a ľamas sa aduca piatra la aceea locatie.
D-na Borza- A vazut ca exista miscarea la aceea locatie, de aľuncare gunoaie si moloz.
Dl' primar- Fiind o zona dę protectie , Sa incercam sa nu o stricam ci sa o conseľvam. D-na
Sarlea a cerut piatra Primariei Comunei Mosna, daľ neavand fonduľi nu i s-a dat, probabil nu
a avut banii necesaľi pentru aceasta investitie.
Dl. Jeler- Aduce in discutie ľigolele de la intrarile dę pe hotare care nu aľata prea bine.
Dl. pľimaľ- Trebuie sa turnam beton.
Dl. Jeler- Consiđeľaca ar ťt bine sa instalam o cameľa de supraveghere inzona Bosperhi
pentru a vędea cine arunca gunoaie acolo, deoaľece in aceea zona sunt aruncate haine, lemne,
fan.

Dl. primaĺ- Aduce la cunostinta consilieľilor locali ca nu avem bani pentru aceasta investitie.
Dl. Jeleľ- Fiind o zona frumoasa vizitatade multi turisti este pacat sa fie aruncate gunoaie,
acęstea aĺ tľębui arse, iar persoanele caľe le depoziteaza acolo sa fie amendate.
D-na Plotuna- Precízeaza ca glJnoaiele sunt aruncate acolo de persoanęle care locuiesc in
zoÍLa, nu de altele.
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Dl. Jeler- Solicita luaľea unei masuľi pentľu a descopeľi persoanele care aÍunca gunoaie in
aceeazona.
Dl. Codoi- Toti locuitorii din zona dupa ce isi taie pomii, arunca crengile retezate in spatele
gradinii.
Dl. Nutu- Nu este prima data cand sunt gunoaie acolo, tot timpul au existat.
Dl. Jeler- Daca nu ar avęa cine sa colecteze gunoaiele aľ intelege, dar asa nu concepe de
ce oamenii arunca gunoaie in locuľi nepermise. Intľeaba cand se va reabilita strada Stina
deoarece caĺrd ploua sau strnt precipitatii abundęnte, apa curge din santuľi in curtile oamenilor.
Dl. primaľ- Momentan nu sunt bani pentru asfaltaľe, daľ o sa punem piatra pe strada Stina.
Se lucreaza la drumul de la Alma Vii, fiind de pareľe ca in acest momęnt drumul arata Îoartę
bine.
Dl. Codoi- Aduce in discutie stradaNoua, zonade dupa caminul cultuľalMosna, carc aÎata
foaľte rau dupa ploaie, formandu-sę atata noroi incat oamenii care locuiesc acolo nu pot iesi
din curti.
Dl. primaľ- Solicita consilierilor locali sa aiba ľabdare , đeoaľecese vor rezo|va toate, dar
pe rand.
Dl. Codoi- Are o pľoblema: In zona in caľe locuieste, la familia Tabaľa, la familia Mţa sunt
cu o jumatate de metru mai jos decat soseaua,iaĺ apanu cuľge avaĺrd doaľ 5 cm cadeľe, de aceea
sunt tot inundatii cand ploua. Aduce la cunostinta ca in santul de langa caminul cultural Mosna
Sunt aľuncate multe gunoaie si solicita luaľea masuriloľ. Pe viitor, cere Sa ii se puna in dosarul
cu materialele de sedinta , o copie a procesului verbal intocmit in sedinta Consiliului Local
anterioaľa'
Dl. Nutu- Aduce in discutie drumurile de hotar, caľe acolo unde au fost facute santuri special
pentru a amenaja rigole avem multa apa, de exemplu in Abospeľchi' Colandoala.
Dl. primar- Se lucreaza acolo. Solicita consilięrului local dl' Nutu implicaľea in efectuarea
curateniei la Rapa din zona unde locuieste.
Dl. presedinte de sedinta- Drumurile de hotar inca nu sunt finalizate, đatasa sunt oamenii,
trec cu tľactoare, distrug, arunca gunoaie la intamplare'
Dl' primaľ- Se lucreaza la drumurile de hotar, inca nu sunt terminate' Solicita consilierilor
locali discutii in legatura cu celelaltę investitii caÍe ar trebui facute.
Dl. Jeleľ- Intľeaba care este situatia cu portiunea de drum de la Stiobor inspre baraj, vechea
ferma, s-a ajuns la o intelegere in legatuľa cu drumul?
Dl' primaľ- Nu s-a ajuns la nici o intelegere. Solicita consilierului local dl. Codoi sa ii dea un
raspuns in legatura cu administrareapadurii comunei Mosna daca a vorbit cu dl. director al
Ocolului Silvic Dumbraveni.
Dl. Codoi- In urma discuitiilor purtate cu dl. diľector despre ce se intampla' au cautat o
explicatie din ce cauza sunt padurarii asa cum sunt, cei de la Ocolul Silvic Dumbraveni au
asiguľat ca au personal care sa lucreze, au utilaje cu care pot munci, au ramas la intelegerea sa
ia dl' primar legatuľa cu ei si sa discute. Ramane la ideea sa nu dea paduľea in administraÍęa
ocolului Silvic Avrig, consideľand ca nu este un lucru bun.
Dl. pľimar- Lucľurile sunt scapate de sub control, platim deageaba datorii deoarece ocolul
Silvic Agnita asigura in continuaľe serviciile de administaľe , acest lucru ducand la acumulaľea
de chęltuieli, platim forme de preluare a padurii, mai bine foloseam banii aceia in alta paľte de
exemplu amenajam ľigole in zonęle in caľe este nevoie.
Dl' Nutu- Este de paľere ca aľ tľebui facuta o adresa catre ocolul Silvic Agnita in care sa ne
expľimam acordul sa se continue administraľea padurii conform amenajamentelor silvice.
Dl. Jeler- Padurea este impartita , nu se afla intr-un singur loc, specialistii incep sa lipseasca
din cauza lipsei fortei de munca in Romania care se accentteaza tot mai mult si se intreaba
unde gasim specialisti in domeniu' Considera ca este mai bine sa ľevenim la ce a fost inainte,
nu avem nici o gaľantie caya fi mai bine daca paduľea va fi administrata de ocolul Silvic
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Avrig, fiind

trebui sa aprobam o hotarea a consiliului local de revenire, ca fondul
forestier al comunei Mosna sa fie administrat de Ocolul Silvic Agnita.
Dl. Codoi- Il intreaba pe dl. primar daca considęÎaca va fi mai bine ca fondul forestięr al
comunei sa fie administľat de ocolul Silvic Avrig?
Dl. primaľ- Da, sa incercam sa vedem cum va fi.
Dl. Codoi- Se intreaba daca dam paduľea comunei in administrare unui ocol silvic privat
si nu va functiona, apoi o vom lua inapoi, nu este tot aceeasi situatie cu aceea daca revenim
acum la Ocolul Silvic Agnita?
Dl. Nutu- Aduce la cunostinta consilierilor locali cava solicita o inspectie la Ocolul Silvic
dę parere ca ar

Dumbľaveni pentru a vedea ce nu functioneaza.
Nemaifiind discutii, presedintele de sedinta declara sedinta inchisa.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilier local,
Silviu

SECRETAR COMUN A,
Roba

INTOCMIT,
Consilieľ,
Radu Olivia

