PROCES VERBAL

încheiat înşedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei
Moşna din data de 31 octombrie 2018
Sedinta a fost convocată conform Dispozi1iei rľ. 160 l25.I0.20I8 emisă de dl. pľimar al
comunei Moşna, pebaza de convocator si invitatie scrisa.
Din totalul de 13 consilieľi înfuncţie sunt prezenţi la şedinţă un nr. de l2 consilieri, lipsiind
motivat dl. Jeler Aurel.
Invitata la sedinta este doamna Plotuna Maria Liliana consilier financiaľ din cadrul
Primariei comunei Mosna.
Dl. Nutu- Are o obiecţie cu privire la procesul verbal intocmit la şedinţa anterioară a
Consiliului Local deoarece acesta nu a fost publicat pe site- ul primariei, considerand ca
procesul verbal nu se poate supune la vot intrucat nu l-a citit.
Dl. Codoi- Este nemultumit de modulin care materialele sunt transmise consilieńlor locali
cu ocazia convocańi Consiliului Local, si de faptul ca procesul verbal de la seđintaanterioara
nu a fost publicat pe site si nici hotararile adoptate.
D-na secretara- Sunt proiecte de hotarari, de ex. cel transmis de catre Asociatia de
Dezvoltare Intercomunitară "ECo'' Sibiu caľe ne-a fost comunicat doar cu o zi inainte de
desfasurarea sedintei consiliului local.
Dl. Codoi- Nu se refera la aceste proiecte de hotarari, ci la acele proiecte care trebuie
transmise cu 5 zile inainte de desfasurarea sedintei consiliului local, considerand ca trebuie
respectate aceste aspecte care tin de legalitateaorganlzani si desfasurańi sedintelor.
Dl. primar- Se poate amana sedinta consiliului local din aceasta luna pana luna viitoare
daca consilierii locali considera ca este indispensabila amanarea sedintęi din aceste motive'
Dl.Codoi- Nu este necesara amanarea sedintei Consiliului Local pana luna viitoare, dar
trebuie respectate aceste aspecte care tin de legalitatea desfasurarii sedintei.
D-na secretara- Procesul vęrbal de la sedinta Consiliulului Local din luna septembńe se
va publica pe site- ul primańei si se va supune la vot in sedinta urmatoare a Consiliului Local,
de asemenea, vor fi publicate pe site si hotararile adoptate.
Dl. primar consulta consilierii daca sunt de acord sa se introduca pe ordinea de zi si
Proiectele de hotarare privind rectiťtcarea bugetului local pe trimestrul IV anul 2018 in vederea
acoperirii cheltuielilor ocazionate de organizarea Festivalului Yerzei, suma pńmita ca
sponsorizare de la SNGN ROMGAZ SA si privind mandatarea primarului comunei Mosna ca
reprezentant al comunei Mosna înAdunarea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară "ECo'' Sibiu să voteze pentru aprobarea ,,Regulamentului Sen'iciului de
Salubriząre pentru Judeţul Sibiu" .
Se supune la vot ordinea de zi cu completarea proiectelor de hotarare si aproba in
unanimitate de voturi de catre cei prezenti.
Se alege in unanimitate de voturi presedinte de sedinta dl. Maierean Viorel, pe o perioada
de 3 luni.
Presedintele de sedinta preia lucrarile sedintei si da cuvantul d-nei Plotuna cate prezinta
Proiectul de hotarare privind aprobarea executiei bugetelor sectiunii de dezvoltare si
functionare pe trimestrul III anul 2018. Executia bugetelor constituita pe cele doua sectiuni,
respectiv seótiunea de functionare si sectiunea de dezvo\tare se aproba trimestrial si specifica
ca investitiile au fost realizate din ut|rizarea excedentului. Informeaza consilieľii locali ca pot
accesa site- ul u.a.t. gov unde sunt publicate documentele administratiei publice locale de ex'
bugetele aprobate, situatii financiare asupra executiei bugetare etc.
Dl presedinte de sedinta- Nemaifiind discutii supune la vot proiectul de hotarare in forma
prezentata si se aproba in unanimitate de voturi de catľe cei prezenti.

Presedintęle de sedinta preia lucrańle sedintei si da cuvantul d-nei Plotuna care preziĺta
Proiectul de hotarare privind aprobarea numarului de burse sociale si cuantumul unei burse
socialę pentru elevii din invatamantul preuniversitar din comuna Mosna, aferente anului scolar
2018-2019. Anual se aproba prin hotarare a consiliului local numarul de bursę sociale si
cuantumul acestora, anul acesta numarul de burse sociale fiind de aproximativ 2I5.
Dl. Sotropa- Numarul de burse sociale reflecta care este starea sociala a unei localitati si
numarul persoanelor rare au o situatie materiala precara.
Dl. Hampu- Intreaba daca se vor acorda elevilor burse de merit?
Dl. Sotropa- Nu avem nici un caz dę bursa de merit. Toate bursele si rechizitele se acorda
eleviilor care au rezultate scolare modeste, nu spre cei care ar merita prin rezultate scolare
bune. Considera ca ar trebui atribuit un fond de stimulare pentru cei 30 de elevii dansatori de
muzica populara, care nu au beneficiat nici macar de rechizite scolare.
Dl. Nutu- Este de parere ca elevii sunt motivati si stimulati de catre straini mai mult decat
de catre romanii.
Dl. Sotropa- La nivelul scolii exista o comisie care analizeaza si isi asuma ľesponsabilitatea
pentru corectitudinea si legalitatea situatiei burseloľ scolare. In situatia in care exista mai multi
frati carę solicita bursa sociala, cel mai mare dintre acestia depune la dosar pe langa cererea de
acordare a bursei si adeverintele de venit ale familiei, ceilalti frati depun doar cererea de
acordare a bursei.
Dl. Codoi- Intreaba care este numarul total de elevii din comuna Mosna?
Dl. Sotropa- Nu suntem o zona ďezavaĺtajata din punct de vedere al numarului de elevi'in
comuna Mosna fiind aproximativ 450 de elevi
Dl.primar- Considera ca buľsa trebuie acordata doar elevii care merita acest lucru.
D-na secretara- Acest proiect de hotarare prevede doar aprobaręa de burse sociale, nu altfel
de burse.
Dl. Sotľopa- Elevii comunei noastre beneťlciaza de multe avantaje: burse sociale' rechízitę
scolare, transport gľatuit, sunt multe cheltuieli pentru rea|ízarea acestor beneficii si considera
carezultaÍele obtinute la invatatura nu sunt pe masura beneficiilor
Dl. primar- Intreaba daca acordarea bursei este conditionata de frecventarea cursurilor
scolare, deoarece elevii ar tľebui stimulati sa ufineze cursurile scolare?
Dl. Sotropa- Scoala raporteaza lunar catre Inspectoratul Scolar numarul de absente al

elevilor.
Dl. pńmar- Considera ca bursa trebuie acorďata eleviloľ doar daca acestia Îręcventeaza
cursurile scolare.
Dl. Codoi- Sunt multi copii care vin la scoala doar pentru a beneficia de bursa.
D-na Plotuna- Pentru acordarea burselor sociale nu este prevazuta in lege frecventarea
cursurilor scolare' doar alocatia pentru sustinerea familiei este atribuita in functie de absęnte.
Dl. Sotropa- Se poate introduce printr-o noua hotarare a Consiliului de Administratie al
scolii ca bursele sociale sa fie conditionate de frecventarea cursurilor scolare de catre elevi.
D-na secretara- Sa se faca propuneri pentru sedinta viitoare a Consiliului Local si sa
discutam cand avęm materialele necesarę.
Dl. Sotropa- Rezultatele elevilor sunt slabe la invatatura, elevii nu mai ťrecventęaza scoala'
daca consilieľii locali considera ca bursele sociale ar trebui conditionate de fĺecventarea scolii,
atunci sa se conditioneze.
D-na secretara- Intreaba pe dl. Sotropa daca nu sunt alte criterii de stabilire a burselor?
Dl. Sotropa - Precizeaza ca nu mai este scoala de alta data deoarece comportamentul elevilor
lasa de dorit, acestia Îumeazainpauze, chiar a cerut si sprijinul politiei Mosna.
Dl presedinte de sedinta- Nemaifiind discutii supune la vot proiectul de hotarare cu
propunerea daca elevii au peste 20 de absente pe semestru sa nu mai beneficiezę de bursa sociala
si se aproba in unanimitate de voturi de catre cei prezentt.

Presedintele de sedinta preia lucrarile sedintei si da cuvantul d-nei Plotuna care prezinta
Proiectul de hotarare pľivind aprobarea decontarii cheltuielilor pentru naveta cadrelor didactice
caľe au domiciliul in alta localitate si isi desfasoara activitatea la unitatea de invatamant
preuniversitar din comuna Mosna. Profesorii si invatatońi care isi presteaza activitatea la
unitatea de invatamant din comuna noastra majoritatea sunt navetisti.
Dl. Codoi- Intreaba daca suma dęcontata este echivalenta unui abonament?
Dl. primar- Da.
Dl. Sotropa- Informeaza consilierii locali ca nu au fost probleme in legatura cu valoarea
abonamentelor decontate.
Dl. primaľ- Intreaba care este numarul de cadre didactice care beneficiaza de decontarea
navetei?
D-na Plotuna- In prezent sunt 15 profesori si invatatori care isi desfasoara activitatea la
unitatea de invatamanr preuniversitar din comuna Mosna.
Dl. Sotropa- Informeaza consilierii locali ca sunt unele probleme referitoare la numarul
redus de elevii din satele Nemsa si Alma Vii , aceste scolii fiind in pericol sa se inchida si sa
ramana doar gradinitele, elevii trebuind sa faca naveta in comuna Mosna.
Dl presedinte de sedinta- Nemaifiind discutii supune la vot proiectul de hotarare in forma
prezeĺtata si se apľoba in unanimitate de voturi de catre cei prezenti.
Presedintele de sedinta preia lucrarile sedintei si da cuvantul d-nei Plotuna care ptezinta
Proiectul de hotarare privind aprobarea casarii- declasarii bunurilor de natura mijloacelor fixe,
degradate, lzatę ťlzic si moral, aflate in patrimoniul comunei Mosna. Bunurile care au ajuns la
stadiul de amortizare, trebuie scoase din circuit, fiind Curtea de Conturi aflata in control la
Primaria comunei Mosna a solicitat in situatia in care bunurile au fost amortizate sa fie scoase
din inventar. La sfarsit de an calendaristic vor fi propuse spre a fi casate bunurile degradate si
uzatę.
Dl presedinte de sedinta_ Nemaiťrind discutii Supune la vot proiectul de hotarare in forma
prezentata si se aproba in unanimitate de voturi de catre cei prezenti.
Presedintele de sedinta preia lucrarile sedintei si da cuvantul d-nei Plotuna cate ptezinta
Proiectul de hotarare privind stabilirea impoziteloľ si taxelor locale pe anul Ż0I9.In legatura
cu receptia canalizani, impozitul va trecę in alte cote de impozitate. Deocamdata in satul
Nemsa' receptia canalului nu a fost ťtna|izata, cand va fi terminata, impozitul se va supune
aprobarii consiliului local. Solicita consilierilor locali sa stabileascataxapentru canal.
Dl. primar- Sa luam legatura cu operatorul ľegional ,,Apa Tarnavei Mari''sa stabilim acelasi
pret.

D-na Plotuna- Trebuie stabilit pretul carę va fi incasat pana cand reteaua de alimentare cu
apa si canalizare va fi pľedata operatorului regional,,ApaTarnavei Mari''.
Dl. Nutu- Propune cataxapentru canal sa fie in suma de 3 lei/ mc.
D-na Plotuna- Intreaba caľe Va fi taxa pentru cei care se alimenteazac;.) apa din surse
proprii şi caľe evacueazáapauzatáînľeţeauapublică decanalizare' cum se stabilestecaĺtitatea
de apa uzata? Propune ca taxa speciala pentru consumul de apa de la reteaua publica sa fie de
3 lei m.c ,pebazacitirii lunare de catre consumator ,regllaizarea sa se faca semestrial pebaza
citińi contorului de catre angajatli primariei ,pentru contoarele defecte canlitatea de apa
facturata va fi egala cu cea consumata si masurata de contor in ultima luna cand citirea acestuia
a fost posibila ,aceasta cantitate sa se regulari zeze ctt ocazia primei citiri ,iar cheltuielile se vor
efectua numai la valoarea venituńlor incasate. Taxa pentru canal sa fie in suma de 3 lei m.c
pentru consumatorii caľe se alimenteazá cu apă din ľeţeaua publică cantitatea de apă uzatá sa
se stabileasca ca fiind IOO% din cantitatea de apă potabilă consumată. Pentru consumatorii
dotaţi cu contoare pe conductele de cana|izare, cantitatęa de canal se determinápebaza citirii
contorului.

Pentru consumatorii caľe se alimenteazádin surse propľii de apă (puţuri) şi caľe evacueazá
apauzată' înreţeaua publică de canalizare, cantitatea de apă uzatá sa se stabileasca pebaza
înľegistľăľiicontoľului care contorizează'apa preluată din sursă' sau însistem pauşal pebaza
baremelor de consum înfuncţie de dotările sanitare ale imobilului se stabileste un pausal de 2
m.c /persoana pe luna .Conditiile de facturare se vor efectua cala apa .
Dl presedinte de sedinta- Nemaifiind discutii supune la vot proiectul de hotarare in forma
prezentata si se aproba in unanimitatę de voturi de catre cei prezenti.
Presedintele de sedinta preia lucrarile sedintei si da cuvantul d-nei Plotuna care prezinta
Proiectul de hotarare privind darea in administrare catre Scoala Gimnaziala Mosna a unor
bunuri imobile- cladiń proprietatea publica a unitatii administľativ tęritoriale Mosna,in care isi
desfasoara activitatea unitatea de invatamant preuniversitar de stat. In anul 200ó cladirea unde
se desfasoara activitatea scolara a fost đatacatre scoala, deoarece proprietar in CF este primaria
comunei Mosna, este necesara darea cladirilor in administrare catre Scoala Gimnaziala Mosna.
Dl presedinte de sedinta- Nemaifiind discutii supune la vot proiectul de hotarare in forma
prezentata si se aproba in unanimitate de voturi de catre cei prezenti.
Presedintelę de sedinta preia lucrarile sedintei si da cuvantul dl. primar care prezinta
Proiectul de hotarare privind aprobarea indicatoriloľ tehnico-economici pentru obiectil'ul de
investitie ,,Imprejmuire gard Caminul Cultural Alma Vii". Dl.consilier Iacob care este prezent
la sedinta poate confirma ca se lucreazalapoartasi gard. Este absolut necesara amenajarea unui
gard pentru a separa locul unde este camera frigorifica de cealaltaparte unde sunt depozitate
vasele.
Dl. Codoi- Este de parere ca ar trebui dat un aspect gardului, ca finisare, sa arate mai
estetrc.

Dl. primar- S-a lucrat foarte bine, solicita dl. consilier Codoi sa mearga la fata locului.
Dl presedinte de sedinta- Nęmaifiind discutii Supune la vot proiectul de hotarare in forma
prezentata si se aproba in unanimitate de voturi de catre cei prezenti.
Presedintele de sedint a preia lucrarile sedintei si da cuvantul d-nei Plotuna care pł'ezinta
Proiectul de hotaľare pńvind rectificarea bugefului local pe trimestrul IV anul 2018 in vederea
acoperirii cheltuielilor ocazionate de organizarea Festivalului Yerzei, in suma de 3 mii lei, suma
primita ca sponsorizarc de la SNGN ROMGAZ SA.
Dl presedinte de sedinta- Nemaifiind discutii Supune la vot proiectul de hotararę in forma
prezentata si se apľoba in unanimitate de voturi de catre cei prezenti.
Presedintele de sedinta preia lucrarile sedintei si da cuvantul d-nei secretara caţę
prezinta Proiectul de hotarare privind mandatarea primarului comunei Mosna ca reprezentant
al comunei Mosna înAdunaľea Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară "ECo''
Sibiu să voteze pentru aprobarea ,,Regulamentului Serviciului de Saĺubrizare pentru Jude1uĺ
Sibiu".
Dl. Codoi- Intręaba de ce la fiecare modificare trebuie mandatat dl. primar?
Dl. primar- Asa se solicita.
Dl presedinte de sedinta- Nemaifiind discutii supune la vot proiectul de hotarare in forma
prezentata si se aproba in unanimitate de voturi de catre cei prezenti.
Se trece la probleme curente.
Dl. viceprimar- Aduce la cunostinta consilierilor locali ca a primit doua cereri de
compensare din chirię a lucrarilor de repartii pentru doua imobile din fondul locativ de stat,
depuse de catrę dl. Zlatar Eugen, din satul Nemsa, carę a reparat acopelisul casei si de la d-na
Petreus Madalina, din satul Alma Vii, care a efectuat unele ľeparatii exteńoaľe.
D-na Plotuna- Daca persoanele care au depus cereľea nu sunt titularii contractului de
inchirięre, atunci cereÍea trebuie refacuta.
Dl. Codoi- Intreaba daca exista vreo modalitate de ai obliga pe cei care locuiesc in casele
inchiriate de a facę reparatiile necesare?
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