PROCES VERBAL

încheiat înşedinţa ordinaľă a Consiliului Local al comunei
Moşna din data de 30 august 2018
Sedinta a fost convocată confoľm Dispoziţiei nĺ. 125125.08.2018 emisă de dl. primar al
comunei Moşna, pebaza de convocator si invitatie scrisa.
Din totalul de 13 consilieri înfuncţie sunt prezenţi la şedinţă un nÍ. de 13 consilieri.
Neťrind obiecţiuni la procesul verbal de la şedinţa anterioaľă acesta se Supune la vot
şi se
apľobă înunanimitate de voturi de către cei prezenţi.
Dl. pľimaľconsulta consilierii locali daca sunt de acord sa se analiz ezę pe oľdinea de zi si
ilrĺbrmaľeaprivilrd acĺlľ<lĺľeaunui ava:rs oatre Consistĺlriul Đistľicttlal Ev:anghelic Meĺĺias
pentľu scoala dirr satul Nenrsa'
Se supune la vot ordinea de zi si aproba in unanimitate de voturi de catre cei prezenti.
Presedintele de sedinta preia lucľaľile sedintei si da cuvantul dl. primaľ care prezinta
proiectul de hotarare privind acordarea unui mandat special Primarului óomunei Mosna, de a
vota in Adunaľea Generala a Asociatiei de dezvoltaľe intercomunitara Apa Taľnavei Maľi,
completaľea Contľactului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa si de
canalizare, pľin act aditional, cresterea pretului fatađecel aflat in vigoare fiind de O,ląl"il
mc.
Dl. Jeleľ- Este de paľere ca este o crestere destul de consistęnta a tarifelor fata de acum 5
anl
Dl. Nutu- Adauganđsi TVA- ul, taľiful va ajunge la 4leil mc.
D-na secretara- In raportul de specialitate este prevazuta si metoda de calcul a pľeturilor si

taľife1oľ.

Dl. primaľ- Considera ca operatorul Regional SC Apa Tamavei Mari Sa lucreaza la un pret
foarte mic. Instiinteaza consilierii locali ca dupa ce se vor ťlna|iza lucrarile de canalizare in
localitatea Nemsa, sistemul de alimentaľe cu apa si canalizare va fi pľedat catre operatorul
Regional SC Apa Tarnavei Mari Sa.
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.
Pľesedintele de sedinta preia lucrarile sedintei si da cuvantul dl. primar care ptezinta
pľoiectul de hotarare pľivind acordarea unui mandat special Primarului comunei Mosna, de a
vota ,, pentru'' aprobaľea nivelului pľetului si tarifelor pentru serviciul public de alimentare cu
apa si de canalizare' in vederea aplicarii loľ cu data de 01.10.2018, in AdunareaGeneralaa
Asociatiei de dezvoltaľe intercomunitara Apa Tarnavei Mari.
Dl pľesedinte de sedinta- Nemaifiind discutii supune la vot proiectul de hotaraľe in forma
prezentata si se aproba in unanimitate de voturi de catre cei prezenti.
Presedintele de sedinta preia lucraľile sedintei si da cuvantul dl. primar care prezinta
pľoiectul de hotarare privind insusiľea Acordului de cooperare privin d, organiźarea si
exercitarea activitatii de audit public intern. Fięcaľe entitate publica locala trebuie sa isi
intocmeasca obligatoriu auditul public si este de paľere ca Filiala Judeteana Sibiu a Asociatiei
Comunelor din Romania organizeaza auditul public intem mai ieftin decat alte stnlctuľi
ĺlľganizatoaľe.
D-na secretara- Activitatea de audit public intern se constituie la nivel de asociatie, Filiala
Judeteana Sibiu a Asociatiei Comunelor din Romania verificand pe rand fiecare entitate publica
locala, participanta la acordul de coopeľare.
Dl pľesedinte de sedinta- Nemaifiind discutii supune la vot proiectul de hotaraľe in forma
prezentata si se aproba in unanimitate de voturi de catre cei prezenti.
Presedintele de sedinta preia lucľaľile sedintei si da óuvantul dl. primar care prezínta
proiectul de hotaraľe privind aprobarea contributiei Comunei Mosna pentru functionaľea

compaľtimentului de audit intem' infiintat in cadľul Filialei Judetene Sibiu a Asociatięi
Comunelor din Romania.
D-na secretara- Echipa de audit va trebui platita, de aceea a fost stabilita o taxa
in functie de
numarul dę locuitori al comunei, contributia pentru functionarea compartimentului
de audit
public intem pentru Primaria comunei Mosna Íiind de 1300 lei/lunu, śu-ucare
vafi platita
separat fata de cotizatia anuala.
Dl. Jeler- Daca s-a verificat si este mai ieftin, este de acord cu aprobarea contributiei pentru
filnctionaľea compartimentului de audit intern in cadrul Filialei judetene Sibiu a Asociatiei
Comuneloľ din Romania.
Dl pľesedinte de sedinta- Nemaif,rind discutii supune la vot proiectul de hotaľare in forma
prezentata si se apľoba in unanimitate de voturi de catre cei preźenti.
Pľesedintele de sedinta pľeia lucľarile sedintei si da cuvantul dl. primar caľe inÍ.ormeaza
consilierii locali privind acoľclaľea uĺrui avans catre Consistoriul Distľictual 1ivanghelic Medias
pentľu scĺlalĺrdin satul Nenrsa'
Dl. Jeleľ- Intreaba daca s-a stabilit o suma?
Dl. pľimar- Aproximativ 30 %o din suma Íotala,din discutiile puľtate cu cei de la Consistoriul
Distľictual Evanghelic Medias au cazut de acord ca din data de 01 .07.2018 sa nu se mai
plateasca chiria.
Dl. Sotropa- In calitate de director al scolii generale se simte incurcat in ceea ce priveste
inceputul anului scolar, deoaľece nu poate face reparatii in scoala, doar sa o igienizeze.
Dl. Nutu- Daca se va da30 %o đinsuma, este de acord cu acordarea avansului.
Dl. Jeler- Nu conteaza cat avans vom da, in final tot aceeasi suma trebuie sa o platim.
Dl presedinte dę sedinta- NemaiÍiind discutii supune la vot ilrfonnaľea in forma prezentata
si se aproba in unanimitate de votuľi de catre cei prezenti.
Se tľece la pľobleme cuľente.
Dl. Sotropa- Solicita apľobarea unei sume minimale, necesara pentru a incepe o mica lucľare
legata de pulverizarea apei din tavan la gľadinita din localitat.á Mo.''u in cazul declaľansarii
unui incendiu, de asemenea pentru deschiderea usilor in exteľior si nu in interior. Acestea sunt
necesaľe pentru a obtine autorizatia de securitate la incediu pentru gradinita din localitatea
Mosna, care paradoxal, arata cel mai bine dintľe toate cladirile unde se desfasoaľa activitati
scolaľe.

Instiinteaza consilierii locali ca a depus la dl. primar documentatia de construire a cladirii,
constructie care a inceput in anul 2008 si s-aťlnalizat in anul 2OlO, si precizeaza cain aceea
peľioada nu s-a cerut autorizatiepentru secuľitatea la incendiu
Dl. Jeler- Cand se modifica legislatia, tľebuie sa ne confo'Tnam.
Dl. Sotropa- Trebuie rczolvata aceasta pľoblema pentľu a evita luarea unei amenzi. De
asęmenęa' trebuie Sa avem in vedeľe camai este foarte putin timp pana incepe anul scolar 2OI82019.
Dl. Jeler- Solicita luaľea unei masuri in legatura cu vegetatia mare de pe dľumul caľe duce
inspre localitatea Nemsa, sa se coseasca iarba deoarece nu au vizibilitate masinile care circula
pe drum. Riscurile sunt mari pentľu noi, daca se intampla evenimente neprevazute negative.
Dl. pľimaľ- Este nevoie sa angajam personal, iaľ acest lucru necesita bani.
Dl. Jeler- Considera ca trebuie sa voľbim cu locuitorii comunei sa isi faca ťtecare curatenie
in fata imobilului, in caz contrar sa maľim taxele locale pentru a angaja oameni sa efectueze
cuľatenie.
Dl. Nutu- Intreaba ce tarif are Consilului Judetean Sibiu in realizarea cuľateniei?
Dl. primar- Este destul de scump.
Dl. Codoi- Intreaba ce se intampla cu drumurile dintre satele Mosna, Nemsa si Alma Vii,
daca se mai lucreaza la ele?
Dl. Primar- Da, inca se mai luqeaza.

Dl' Codoi- Instiinteaza consilieľii locali ca la iesiľea din localitatea Nemsa inspre
localitatea

Alma

vii

s-a deteriorat

podul din cauzaploilor

abundente.

Dl' onit- Aduce in discutie o problema ľeferitoaľe la transportul unui numaľ de
11 elevi din
localitatea Alma Vii care tľebuie sa meaÍga la scoala in municipiul
Medias si solicita

introducerea unei cuľse speciale.
Dl' primar- Nu se poate introduce o cursa speciala, dar elevii s-ar putea deplasa
cu autobuzul
care duce muncitorii la firma Kľomberg & Schubert. Solicita dl.
consilier onĺt sa aduca o lista
cu numele acestoľ elevi si sa ia masuri in legatuľa cu curatenia in localitatea
Alma Vii' sa
identifice copii care arunca cu mingea in státia de autobuz din localitatea
Alma Vii. De
asemenea' solicita sa se implice toti consilierii locali in realizarea
curateniei si inform eaza ca
in localitatea Nemsa din nou cineva a distrus usa caminului cultural.
Dl' Maierean- Aduce in discutie ca cineva i-a rupt un scoc de la casa atunci cand a fost plecat
din localitate si se simte indignat ca peľsoanele caľe fac astfel de lucruri nu
mai au frica nici de
politie.
Dl. Codoi- Ii place sistenrul de płztldin comuna Biertan.
Dl. primar- Considera ca este absolut indispensabil angajarcagardienilor publici.
Dl' Jeler- Isi exprima parerea ca persoanele angajate iń functiă de gardian public ar trebui
sa
fie
din alte localitati, nu din comuna Mosna.
Dl. Maierean- Comportamentul tinerilor lasa de dorit deoaľece au aruncat in cetatea din
localitatea Nemsa cu mingea pana acazut tencuiala.
D-na Borza- Instiinteaza consilierii locali cale-aatras atentia tinerilor de multe
ori, cand i-a
vazut ca se joaca fotbal in aceea zoĺa.
Dl. Sotľopa- In calitate de consilieri locali trebuie sa dovedim ca nu suntem neputinciosi.
Fiecare locuitor al comunei este obligat sa isi faca curatenie in fataimobilului, sa is-i
coseasca
iaľba, avand in vedere ca o sa avem turisti care ne vor vizitacomuna. Este impoľtant
sa tinem
la pľestigiul localitatii noastľe, problemele in legatura cu curatenia trebuie neapatat
rezolvate,
mai ales ca ne aflam in anul centenarului Marii Uniľi. Nu intelege cum in alte localitati
se poaté
pastra curatenia, iar in comuna noastra nu.
Dl. Maierean- Le-a atras atentia tinerilor sa mearga sa se joaca fotbal pe terenul de sport,
nu
in alte locuri, dar acestia i-au raspuns ca acolo nu só poate pentru cu uc"iteren este
inchiriat de
catre ciobani si este plin de excremente de animale
Dl. primaľ- Nu este adevatat, acel teren nu este inchiriat, tinerii pot sa mearga sa joace fotbal
acolo.
D-na Boľza- Puľtarea tineretului din ziua de astazi lasa de dorit deoarece stau noaptea pe
mţlocul drumului si nu se dau pe margine cand circula masini, fac mizeriipe strada, di.t*g
lucruľi, de exemplu au rupt statia de autobuz din localitatea Nemsa.
Dl. Jeler- Intľeaba ce se intampla cu curentul electric in comuna de se intrerup e atatde des?
Dl. primar- Au fost defectiuni caÍe au necesitat intrerupeľea acestuia.
Dl. Sotropa- Trebuie. sa vedem care operator de servicii de telecomunicatii dintre Digi si UpS
fumizeaza servicii mai avantajoase si de calitate.
Dl. primar- Aduce la cunostinta consilierilor locali ca s-a aprobat finantarea uľmatoarelor
pľoiecte: ,,Dotarea comunei Mosna cu utilaje si accesorii pentru intretinerea
domeniului
public''' ,, Teľenuri de sport multifunctionale in Alma Vii si Nómsa, comuna Mosna,,,
,,Retea
de alimentare cu apa si canalizare in localitatea Nemsa, comuna Mosna, judetul Sibiu"
si
,,Reabilitare ŞcoalaGimnazia|á''St. L. Roth'' Moşna (corpurile A şi B),
Moşna, judeţul
"o-,r.ru
Sibiu".
Instiinteaza consilierii locali ca in data de 3 I august 2018 vom primi o delegatie din Germania,
din localitatea Ilsfeld cu care comrrna Mosna este infratita, impreuna cu o ăelegatie din Marea
Britanie si se va organiza un mic tur incepand cu Biserica Evanghelica Mosnä, Ecomuzeu
si
Biserica Evanghelica Alma Vii.

Dl. Jeler- Intĺeaba daca proiectul cu modęrnizarea drumuľilor comunale s-a apľobat ?
Dl. pľimaľ- Acel pľoiect inca nu s-a apĺobat.
Nemaifiind discutii, pľesedintele de sedinta dęclaru sedinta inchisa.
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