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PROCES VERBAL

încheiatînşedinţa ordinaľă a Consiliului Local al comunei
Moşna din data de 3 1 iulie 2018
Sedinta a fost convocată conform Dispozi1iei rľ. 1 1 I l27 .07 .Ż018 emisă de dl. pľimaĺ al
comunei Moşna, pebaza de convocator si invitatie scrisa.
Din totalul de 13 consilieri înfuncţie sunt prezenţi la şedinţă un nÍ. de 13 consilieľi'
Nefiind obiecţiuni la procesul veľbal de la şedinţa anterioaľă acesta se suprrne la vot şi se
aprobă înunanimitate de voturi dę către cei prezenţi.
Se supune la vot ordinea de zi si aproba in unanimitate de votuľi de catre cei prezenti.
Se alege in unanimitate de votuľi pľesedinte de sedinta dl. Moldovan Vasile- Sorin, pe o
perioada de 3 luni.
Presedintele de sedinta preia lucraľile sedintei si da cuvantul dl. pľimaľcare ptezinta
proiectul de hotaraľe privind prelungiľea valabilitatii Planului Urbanistic Geneľal si
Regulamentul Local de Urbanism al comunei Mosna, judetul Sibiu, pana la data de 3I.12.2023.
D-na secretara- Pľin oľdonanta de Urgenta a Guvernului nr. 51l20I8, au fost aduse
modificaľi privind teľmenele de valabilitate ale Planului Uľbanistic General si a altoľ
documentatii de amenajaľe a teľitoľiului si urbanism, iar termenul de actlalizarc a
documentatiilor PUG si RLU se proroga panaladata de 31,.12.2023.
Dl presedinte de sedinta- Nemaifiind discutii Supune la vot pľoiectul de hotaľare in forma
pţezerLtata si se aproba in unanimitate de voturi de catľe cei prezenti.
Presedintele de sedinta preia lucrarile sedintei si da cuvantul dl. primaľ carc preziĺta
pľoiectul de hotaraľe privind aprobaľea executiei bugetelor sectiunii de functionare si dezvoltaĺe
pe trim. II anul2018.
D-na secľetara- Estę vorba despre executia bugetelor intocmite pe cele doua sectiuni: de
functionaľe si de dezvoltaľe care tľebuie aprobata trimestrial.
Dl. Jeleľ- Lipseste d-na Plotrrna de la sedinta ordinaľa a Consiliului Local pentľu a ne explica
executia bugetelor pe trim. II anul 2018.
D-na secretara- D-na PLotuna este in concediul legal.
Dl presedinte de sedinta- Nemaifiind discutii supune la vot pľoiectul de hotaľaľe in forma
prezentata si se aproba in unanimitate de votuľi de catľe cei prezenti.
Pľesedintele de sedinta pľeia lucraľile sedintęi si da cuvantul dl. primaľ careprezinta pľoiectul
dę hotarare privind aprobaĺea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investitie
,,Monumentul Eroilor in localitatea Mosna, judetul Sibiu".
Dl. Jeler- Intreaba unde va fi amplasat monumęntul eroiloľ deoaľece nu ľeiasa de nicaieľi
unde va fi locatia?
Dl.primar- Monumęntul eľoiloľ va fi amplasat intre Biserica oĺtodoxa Noua si Biseľica
Catolica Vechę din localitatea Mosna, unde a fost inainte statia de reglarc gaze.
Dl. Nutu- Intreaba caľe este termenul final de executie al monumentului?
Dl. primaľ- In curand se voľ incepe lucľaľile, spera ca monumentul sa fie terminat pana in
luna octombrie anul curent' iaľ inauguľarea Sa aiba loc cll ocazia desfasuľarii Festivalului
Yerzei din localitatea Mosna.
Dl. Sotropa- Precizeaza ca intr-una din sedintele Consiliului Local Mosna a fost prezentata
fotogľafia acestui pľoiect, care nu a fost ales la intamplare cu vultuľul deasupra. Considera ca
este un modęl clasic, folosit in multe localitati din taľa noastľa, fiind mai mult legat de primul
razboi mondial si caľe se potriveste cu Centenarul Maľii Uniri. Este de parere ca ar fi minunat
daca monumentul eroiloľ s_ar finalíza pana cand se desfasoara Festivalul Verzęi.
Instiinteaza consilierii locali ca a depus la dl. primar o lista cu eroii care Voľ fi trecuti pe
monument, pentru a se analiza in sedinta urmatoare a Consiliului Local. Pentru a intocmi
aceasta lista au fost folosite croniciile bisericiilor din localitatea Mosna, numele femeilor
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vaduve in urma celer doua razboaie mondiale, precum si aĺhiva primariei. Trebuie sa vęrificam
foarte bine documentele si consideracavaiesi o lucrare foaľte frumoasa.
D-na secretaľa- Monumentul tľebuie sa fie in armonie cu spatiul din jur, ca atarc trebuie sa
tina cont de aľhirtectura locala si de cutume.
Dl. Sotropa- Informeaza consilierii locali ca in anul 2000 au fost verificatę documentele si a
fost intocmita o lista privind eľoii comunei Mosna.

Dl. Codoi- Trębuie verificate foaľte bine documentele pentru a nu omite sa trecęm vreun
erou. Instiiĺteaza consilierii locali ca detine o lista cu eroii care au fost trecuti pe vechiul
monument, eroi din cele doua razboaie mondiale.
Dl. Sotropa- Consideľa ca este bine asa cum a zis d-na secretara ca ZoÍ\a de amplasament sa
tina cont de arhitectura locului si de cutume. Estę de parere ca ar ťl frumos sa fie dezvelita cate
o placa comemorativa cu prilejul centenarului Marii Uniľi si in localitatiile Alma Vii si Nemsa.
Dl. Codoi- Intľeaba daca pe monumentul ęroilor vor fi trecuti doar eroii din localitatea
Mosna?
Dl. primaľ- Ar trebui ridicat cate un monument si la localitatiile Alma Vii si Nemsa. Trebuie
cautat in aľhiva primariei daca se gasesc date despre eroii din aceste localitati'
Dl' Logean- Trebuie sa fim atenti cand verificam documentele dęoarece a fost un sacrificiu
enoľÍndepus de cei care si-au dat viata in cele doua ľazboaie mondiale.
Dl. Sotropa- Daca definim cuvantul eľou' nu inseamna neapaľat ostasul çaznt pe campul de
lupta, ci si persoana care se distinge prin vitejie si pľin curaj exceptional inrazboaię. Consideľa
ca ar ťĺfrumos sa fie dezvelita cate o placa comemorativa in cele doua localitati Alma Vii si
Nęmsa.
Dl presedinte de sedinta- Nemaif,rind discutii supune la vot proiectul de hotarare in forma
ptezentata si se apľoba in unanimitate de voturi de catre cei prezenti.
Presedintele de sedinta preia lucrarile sedintei si da cuvantul dl. viceprimaľ care prezinta
Referatul de necesitate incheiat in urma constataľii si evaluarii pagubelor pľoduse ca uľÍnaÍea
fenomenelor hidrometeorologice periculoase din lunile iunie-iulie anul 2018.
Dl. viceprimar- In urma ploiloľ torentiale din perioada 07- 10.07.2018 au fost distruse 3
podete de acces la proprietati si afectate fundatiile la 16 podete pe strada Moľarului din
localitatea Mosna, precum si 11 podete dalate de acces la proprietaľi pe strada Teilor din
localitatea Mosna, pe paľtea stanga a drumului.
Dl' Nutu- Intľeaba daca se stľica toate cele 11 podete de pe strada Teiloľ, inclusiv cele care
nu s-au daramat?
Dl. pľimar- Pagubele produse de inundatii au fost constatate de catre comisii caIe S-au
ptezentat la fata locului. In uľma proceselor verbale intocmite de catre aceste comisii, a fost
alocata de la Guvern o srrma de bani cu caľe vom reface toate podetele.
Dl. Codoi- Intreaba daca s-a rezolvat problema cu gradina familiei Baciu deoaľece in urma
volumului mare de aparczultat ca rrrmare a ploiloľ, apa a fost pana in sura acestuia?
Dl. pľimar- Nu se poate intra cu utilaje in acęl loc deoaľece este o zorLa mlastinoasa'
Dl. Sotropa- Instiinteaza consilierii locali ça Ia gľadinita din localitatea Mosna' de la noua
constructie toata apa de pe acoperis Se scrrrge in cuľtea familiei dl. Barna si solicita deplasarea
unei comisii la fata locului. Solicita consilierilor locali ca in momentul in care au loc calamitati
natuľale, sa se implice pentru a gasi solutii si pentru a gestiona situatia.
Dl presedinte de sedinta- Nemaiťrind discutii supune la vot refeľatul de necesitate in ťorma
prezentata si se aproba in unanimitatę dę votrľi de catre cei pľezenti'
Se trecę la probleme curęnte.
Dl. Jelęr- Arę doua probleme de adus in discutie' Instiinteaza consilierii locali ca investitia
drumurilor de hotar este compromisa in mare parte, de exemplu drumuľile Adarnihin si Baĺagan
si intľeaba ce se intampla cu ťr a cate ęxecuta lucraľea si caľe este stadiul lucrarii? Iar a doua
problema pe care o aduce in discutie este gunoiul din fata Caminului Cultural din localitatea
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Nemsa si intreaba ce se intampla cu spatiul de parcaľe de nu se iau masuri, nu mai vrea d-na
Sarlea sa amenajeze parcarea?
Dl. primaľ- I1 intľeaba pe dl.Jeler cand a fost ultima data in localitatea Nemsa deoaľece in
urÎnacu putin timp a fost facuta curatenie acolo.
Dl. Jeler- Intreaba daca firma care executa lucraręa la drumurile de hotar mai exista dęoaľece
din discutiile auzite se afla in insolventa.
Dl. pľimaľ _ Inca se mai luqęaza cu aceea fiľma.
Dl. Logean- In ultimul timp fenomenele meteo au fost tot mai periculoase.
Dl. Nutu- Trebuie sa Íim multumiti ca in comuna noastľa nu am avut inundatii mari.
Dl. Jeler- Trebuie sa recunostem ca toate aceste lucruri se intampla diĺ cauza defrisaĺiloľ, am
vazut ce inundatii maľi au fost in localitatea Boian.
Dl. Logean- Un factoľ impoľtant dincauzacaruia avęm inundatii estę si iĺcalzhęa globdla'
Dl. Sotropa- Precizeaza ca localitatiile Mosna si Alma Vii sunt tot mai cautate avand in
vedere delegatiile care au vizitat cetatiile evanghelice si pľimaľia comunei. Trebuie sa incęrcam
sa ii convingem pe locuitorii comunei de impoľtanta Cęntenarului Maĺii Uniri. De asemęnęa
tľebuie luate masuri in legatura cu casa dl. Solomon caÍe se afla intr-o stare avansata dę
degradare, cu casa fostului CAP din localitatea Mosna. Considera çapaÍcaţęa de la intrarea din
localitatea Mosna, de la restaurantul Royal Gold este prea mica avand in vedeľe numarul maľe
de masini. Apreciaza ca dl. Jeler a adus in discutie drumuľile de hotaĺ, daľ asemenęa lucľari
pľesuprrn multi bani si este foarte greu sa fie f,rnalizatę cand sunt inundatii. Deoaľece mai este
putin timp pana incepę anul scolar 20I8-20L9, aľ trebui sa Íie terminate lucraľile la scolile din
localitatiile Mosna si Nemsa pana la aceasta data.
Dl. Jęler- Instiintęaza consilierii locali ca a insotit delegatia ftanceza cand a vizitat comrrna
noastra si s-a simtit rusinat dín cauza mizeriilor aruncate pe maĺginea paraului, de pe Strada
Cetatii din localitatea Mosna.
Dl. primaľ- Informeaza consilierii locali ca nu mai exista multe peľsoane beneficiaľe de
vęnitul minim garantat care sunt apte de munca. Fiecaľe locuitor al comunei trebuie sa isi faca
curatenie in fata imobilului. Considera ca pentru a pastra ordinea si curatenia in comuna, este
necesara angajarea garđienilorpublici'
D-na Borza- Se simte indignata din cauza faptului ca locuitorii comunei nu pastreaza
cuľatenia, de exemplu la statuia lui St. L. Roth din satulNemsa este vesnic mizerie.Instiinteaza
consilierii locali ca in localitatęa Nemsa pe strada Cetatii gľadinile oamenilor sunt vraiste din
cauza excesului de apa rezuItat in uľma inundatiiloľ.
Dl. primar- In aceea Zona nu se poate intľa cu tractorul pentru ca este un spatiu noroios , la
fel s-a intamplat si in localitatea Mosna' pe strada Cetatii. Fiecare locuitoľ trebuie sa isi
decolmatęze santurile si rigolele'
Dl. Maierean- Solicita luaľea masurilor in legatuľa cu pastľaĺea curateniei in satul Nemsa
si consideľa ca solutia este efectuarea unei razii apolitiei.
Dl. pľimar- Ii solicita dl. Maierean atunci cand constata persoane care fac mizerie la statuię
sa anunte politia.
D-na Borza- Le-a atras atentia tinerilor sa nu mai stea la statuia lui St.L. Roth din localitatea
Nemsa , daľ acestia i-au rasprrns ca nu au unde sa stea pentru ca nu exista nici o banca inzona.
Dl. Jelęr- Solicita luaľea unor masuri in localitatea Nemsa pe straduta carc duce inspre
familia Tutovan Catalin, care este afęctata in uľma volumului mare de aparezultat ca uÍmaÍea
ploilor din ultima perioada.
Dl. Codoi- Solicita luaľea unor masuri in legatuľa cu molozul de langa Casa Parohiala
oľtodoxa Mosna si instiinteaza consilieľii locali despre starea avansata de degradare a casei
caÎea fost a dl. Timar. De asemenea solicita luarea masuriloľ in pľivinta surii familiei Galca
care este in pericol sa cada.
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Dl. Sotľopa- Considera ca trębuie vęľif,tcate toate constructiile protejate pentru a vedea daca
cei care le locuiesc nu au modificat ceva la ele .
Dl. Maierean- A ramas impľesionat cat de bine arata comuna Atel din judetul Sibiu.
Dl. Sotľopa- Aľata foarte bine, daľ trebuie sa avem in vedere ca in comuna Mosna au fost
executate lucraľi de alimentaľe cu apa potabila si canalizaľe'
Dl. Jeleľ- Consideľa ca aľ trebui luate masuri in legatura cu tractoaľele, masinile maľi,
inclusiv un iaht, paľcate pe maľginea soselei la intľaľea in localitatea Mosna dinspre Medias,
incepand de la familia Comiza pana la familia Vinaga, pentru a evita pľoducerea accidentęloľ
rutiere.
D-na Borza- Solicita Sa se coseasca iaľba de pe maľginea drumului caľe duce in satul Nemsa.
Dl. Sotropa- Este de parere ca pentru a fi pastrata ordinea si curatenia in comuna este
indispensabil sa angajam gardieni publici.
NemaiÍiind discutii, presedintele de sedinta declaľa sedinta inchisa.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
Consilieľ local,
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