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PROCES VERBAL
Nr.629 din 26/07/2018
Incheiat in baza minutei intocmite cu ocazia sedintei ordinare din luna Iulie 2018.
Lucrarile sedintei s-au desfasurat in data de 26.07.2018 ora 900 in sala mica din cadrul
Caminului cultural din Mociu.
Consiliul local Mociu a fost convocat,in conformitate cu prevederile art.39 alin.(1) din
Legea administratiei publice locale nr. 215 din 2001,(r1),cu modificarile si completarile
ulterioare,in sedinta ordinara publica de catre Primarul comunei Mociu prin Dispozitia nr.163 din
20.07.2018.
Convocarea consilierilor s-a facut in scris , in baza invitatiilor de sedinta cu precizarea
datei,orei,locului de desfasurare si a ordinii de zi.
Ordinea de zi a sedintei de lucru a fost adusa la cunostinta publicului prin afisare in
cabinetul secretarului comunei.
Din totalul de 13 consilieri au fost prezenti 12, absent fiind D-l consilier Suteu Lucian
Mitru.
La sedinta a participat si secretarul comunei. A mai participat d-l Contiu Ioan din partea
SC Athos Guard SRL care a prezentat analiza privind activitatea de paza a Comunei Mociu in
trim.II 2018.
Dupa ce a consultat lista de prezenta a membrilor consiliului local la sedinta ordinara si
constatand ca sedinta este statutara in conformitate cu prevederile art.19 alin.(1) din
Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului Local Mociu,
S-a intonat Imnul National al Romaniei.
In conformitate cu prevederile art.42 alin (5) din Legea administratiei publice locale nr.
215 din 2001(r1) cu modificarile si completarile ulterioare , secratarul supune spre aprobare
procesul verbal al sedintei anterioare. Nu au fost opuneri la veridicitatea celor consemnate.
Dosarul sedintei pe luna Iunie 2018 poate fi inchieiat prin numerotare si sigilare.
In continuarea sedintei,presedintele de sedinta a supus spre aprobare proiectul ordinii de
zi,care a avut urmatorul continut;
1. Analiza masurilor intreprinse pentru protectia si refacerea mediului
2. Analiza modului de solutionare a petitiilor pe semestrul I al anului 2018
3. Analiza privind activitatea de paza pe raza comunei Mociu in trimestrul al II-lea din anul
2018.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 15.000 de lei in favoarea Parohiei
Ortodoxe Ghirisu Roman din comuna Mociu,Jud. Cluj.
5. Proiect de Hotarare privind aprobarea alocării sumei de 10.000 de lei în favoarea
Parohiei Reformate Mociu din comuna Mociu, judeţul Cluj
6.Proiect de Hotarare privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al
Comunei Mociu, pentru trimestrul II al anului 2018.
7.Probleme curente ale administratiei publice locale.
8.Diverse.

Dupa prezentarea ordinii de zi D-l primar solicita introducerea pe ordinea de zi a
urmatoarelor proiecte de hotarare;
- Aprobarea regulamentelor pentru acordarea de imprumuturi nerambursabile de la bugetul
local al Comunei Mociu.
- Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 30.000 de lei in favoarea Parohiei
Ortodoxe Romane Mociu II, din comuna Mociu,Jud. Cluj
Nefiind obiectiuni, proiectul ordinii de zi se aproba cu unanimitate de voturi.
In continuare se da cuvantul d-lui primar care prezinta materialele informative privind punctele
1 – 3 inscrise pe ordinea de zi:
-

analiza masurilor intreprinse pentru protectia si refacerea mediului;
analiza modului de solutionare a petitiilor pe semestrul I al anului 2018
analiza privind activitatea de paza pe raza comunei Mociu in trimestrul al II-lea din anul
2018
In continuare D-l primar da citire proiectelor de hotarare care devin urmatoarele Hotarari:
Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 15.000 de lei in favoarea Parohiei
Ortodoxe Ghirisu Roman din comuna Mociu,Jud. Cluj.
H O T Ǎ R Â R E A nr. 50
Proiect de Hotarare privind aprobarea alocării sumei de 10.000 de lei în favoarea
Parohiei Reformate Mociu din comuna Mociu, judeţul Cluj
H O T Ǎ R Â R E A nr.51
Proiect de Hotarare privind aprobarea conturilor de execuţie ale bugetului local al Comunei Mociu,
pentru trimestrul II al anului 2018.

H O T Ǎ R Â R E A nr.52
Proiect de hotarare privind aprobarea alocarii sumei de 30.000 de lei in favoarea Parohiei
Ortodoxe Romane Mociu II, din comuna Mociu,Jud. Cluj
H O T Ǎ R Â R E A nr.53
Aprobarea regulamentelor pentru acordarea de imprumuturi nerambursabile de la bugetul local al
Comunei Mociu.
H O T Ǎ R Â R E A nr. 54
La punctul 7 de pe ordinea de zi iau cuvantul urmatorii consilieri aratand problemele
ivite in ultima luna si anume: Alba Ileana – program iluminat stradal, reabilitare drum si
amplasare pod pe ulita Boteniului; Salagean Mihai – situatia unui numar de 4 poduri si a
imprastierii de piatra in mai multe zone, la care datorita timpului nefavorabil nu s-a putut
interveni; Rosca Valentin – inlocuire becuri arse in zona scolii, reabilitare drumuri si imprastiere
piatra pe drumul din Cionca si asistenta la domiciliu pentru Jaroi Ioszef.
Nemaifiind alte Puncte pe ordinea de zi, presedintele de sedinta a declarat sedinta inchisa.
In conformitate cu prevederile art.10 din Legea nr. 52/2003 privind transparenta in
administratia publica , cu modificarile si completarile ulterioare , prezentul proces verbal s-a
incheiat in baza minutei sedintei in doua exemplare originale din care unul se depune la
dispozitia persoanelor interesate iar cel de-al doilea la dosarul sedintei.
Presedinte de sedinta
RUS RADU LUCIAN
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