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PROCES VERBAL
Nr.655 din 23.08.2018
Incheiat in baza minutei intocmite cu ocazia sedintei ordinare din 23.08.2018.
Lucrarile sedintei s-au desfasurat in data de 23.08.2018 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.176
din 17.08.2018.
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, conform listei de prezenta. La sedinta a
participat si secretarul comunei.
Dupa consultarea listei de prezenta a membrilor consiliului local la sedinta ordinara si
se constata 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, secretarul comunei supune spre
aprobare procesul verbal al sedintei anterioare. Nu au fost opuneri la veridicitatea celor
consemnate. Dosarul sedintei anterioare poate fi inchieiat prin numerotare si sigilare.
In continuarea sedintei, presedintele de sedinta supune spre aprobare proiectul ordinii
de zi:
1. Analiza privind efectuarea reparatiilor curente la scoli si gradinite precum si pregatirea
pentru sezonul rece.
2. Analiza activitatii desfasurate pentru prevenirea si stingerea incendiilor la nivelul
comunei.
3. Analiza privind activitatea de ingrijire la domiciliu in trimestrul al II- lea din anul
2018.
4. Proiect de hotarare nr. 635/III/17.08.2018, privind modificarea Anexei nr.1, pct. 1 din
H.C.L nr. 49/2017 (privind aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici din
Cadrul U.A.T Mociu potrivit prevederilor Legii-cadru privind salarizarea personalului
platit din fondurile publice nr. 153 din 28 iunie 2017).
5. Diverse.
Dupa prezentarea ordinii de zi, dl. primar solicita introducerea pe ordinea de zi a urmatoarelor
proiecte de hotarare;

1. Proiect de hotarare nr. 601/III/29.06.2018 pentru aprobarea organigramei, statului de
functii si a numarului de personal din cadrul Primariei comunei Mociu si a aparatului
de specialitate al primarului comunei Mociu.
2. Proiect de hotarare nr. 638,III/20.08.2018 privind alocarea sumei de 10.000 lei din
bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Mociu ȋn vederea susţinerii financiare a
Festivalului Interjudeţean “Jocul de pe Cȃmpie” din 2 septembrie 2018.
3. Proiect de hotarare nr. 644/22.08.2018 privind includerea în domeniul public al
Comunei Mociu a unor elemente de patrimoniu public reprezentand infrastructura de
alimentare cu apa si canalizare executate prin contributia clientilor Companiei de
Apa Somes SA pana la data de 30.06.2018 şi predarea bunurilor pentru protocol catre
Asociatia Regionala Pentru Dezvoltarea Infrastructurii Din Bazinul Hidrografic
Somes-Tisa in scopul delegarii serviciului de alimentare cu apa si de canalizare catre
Compania de Apa Somes SA Cluj.
4. Proiect de hotarare nr. 647/III/22.08.2018, privind modificarea planului strategic de
dezvoltare al comunei Mociu 2011 – 2020, judetul Cluj.
5. Proiect de hotarare nr. 650/III/22.08.2018, privind implementarea proiectului
„Amenajare baza sportiva in comuna Mociu, judetul Cluj”.
Nefiind obiectiuni, proiectul ordinii de zi se aproba cu unanimitate de voturi.
In continuare se da cuvantul d-lui primar, care prezinta materialul informativ inscris
la pct 1 de pe ordinea de zi, respectiv „Analiza privind efectuarea reparatiilor curente la scoli
si gradinite precum si pregatirea pentru sezonul rece”.
Nu sunt luari de cuvant fata de acest punct de pe ordinea de zi.
Referitor la pct. 2 si 3 de pe ordinea de zi, avand in vedere ca persoanele care raspund
de activitatile mentionate sunt in concediu, d-l primar propune prorogarea prezentarii acestor
aspecte pana la urmatoarea sedinta de consiliu.
Nu sunt obiectiuni sau luari de cuvant referitor la propunerea domnului primar.
In continuare d-l primar prezinta proiectele de hotarare cuprinse pe ordinea de zi care,
cu votul unanium al consilierilor prezenti, devin urmatoarele Hotarari:
H O T Ǎ R Â R E A nr.56
Proiect de hotarare privind modificarea Anexei nr.1, pct. 1 din H.C.L nr. 49/2017 (privind
aprobarea salariilor de baza pentru functionarii publici din Cadrul U.A.T Mociu potrivit
prevederilor Legii-cadru privind salarizarea personalului platit din fondurile publice nr. 153
din 28 iunie 2017).
H O T Ǎ R Â R E A nr. 57
Proiect de hotarare pentru aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de
personal din cadrul Primariei comunei Mociu si a aparatului de specialitate al primarului
comunei Mociu
H O T Ǎ R Â R E A nr. 58
Proiect de hotarare privind alocarea sumei de 10.000 lei din bugetul de venituri şi cheltuieli al
comunei Mociu ȋn vederea susţinerii financiare a Festivalului Interjudeţean “Jocul de pe
Cȃmpie” din 2 septembrie 2018
H O T Ǎ R Â R E A nr.59
Proiect de hotarare privind includerea în domeniul public al Comunei Mociu a unor elemente
de patrimoniu public reprezentand infrastructura de alimentare cu apa si canalizare executate
prin contributia clientilor Companiei de Apa Somes SA pana la data de 30.06.2018 şi
predarea bunurilor pentru protocol catre Asociatia Regionala Pentru Dezvoltarea
Infrastructurii Din Bazinul Hidrografic Somes-Tisa in scopul delegarii serviciului de
alimentare cu apa si de canalizare catre Compania de Apa Somes SA Cluj.

Dupa adoptarea Hotararii nr. 59, dl. Consilier Horvath Marton paraseste sala de
sedinta, astfel ca, in continuare, lucrarile consiliului se desfasoara in prezenta unui numar de
11 consilieri din totalul de 13.
Dl. primar prezinta proiectele de hotarari cuprinse la pct. 4 si 5 de pe ordinea de zi
suplimentara, care sunt aprobate cu votul unanium al consilierilor prezenti si care devin
urmatoarele Hotarari:
H O T Ǎ R Â R E A nr.60
Proiect de hotarare, privind modificarea planului strategic de dezvoltare al comunei
Mociu 2011 – 2020, judetul Cluj
H O T Ǎ R Â R E A nr. 61
Proiect de hotarare privind implementarea proiectului „Amenajare baza sportiva in
comuna Mociu, judetul Cluj”
La punctul Diverse de pe ordinea de zi iau cuvantul urmatorii consilieri aratand
problemele ivite in ultima luna si anume: Rosca Valentin – pietruire drum comunal pe
segmentul nefinalizat, aprox. 800 m, Horvath Csaba – situatia unor gospodariilor
neîntretinute corespunzator, Alba Ileana – problema unor podeturi si a becurilor .
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
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