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PROCES VERBAL
Incheiat in baza minutei intocmite cu ocazia sedintei ordinare din 20.09.2018.
Lucrarile sedintei s-au desfasurat in data de 20.09.2018 ora 900, in sala mare 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.193
din 14.09.2018.
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 13, conform listei de prezenta. La sedinta au
mai participat: secretarul comunei, dl. Pasca Ilisie - ing. Compartimentul Agricol - d-na
Horvath Livia - responsabil SVSU, d-na Crisan Monica- responsabil ingrijire la domiciliu, d-na
Budusan Mirela - invatatoare. De asemenea, la invitatia d-lui primar, la sedinta au mai
participat de 25 persoane, care au detinut functia de consilier local, primar sau viceprimar al
Comunei Mociu, in perioada 1990 – 2018.
Dupa consultarea listei de prezenta 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 continuare, presedintele de sedinta supune spre aprobare proiectul ordinii de zi:
1. Analiza activitatii desfasurate pentru prevenirea si stingerea incendiilor la nivelul
comunei.
2. Analiza privind activitatea de ingrijire la domiciliu in trimestrul al II- lea din anul 2018.
3. Analiza asigurarii conditiilor in vederea bunei desfasurari a procesului de invatamant in
anul scolar 2018 – 2019.
4. Analiza pregatirii si desfasurarii campaniei agricole de toamna in anul agricol
2018 – 2019.
5. Proiect de hotarare de modificare a Anexelor nr. 2 si 3 la H.C.L. nr. 54/26.07.2018
privind aprobarea regulamentelor pentru acordarea de fonduri nerambursabile de la
bugetul local al Comunei Mociu.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al
comunei Mociu pe anul 2018.

7. Proiect de hotarare privind scoaterea din functiune, casarea si valorificarea mijlocului
fix Autospeciala PSI din patrimoniul privat al comunei Mociu.
8. Diverse.
Dupa prezentarea ordinii de zi, dl. primar propune introducerea suplimentara, pe ordinea de zi,
a urmatorului proiect de hotarare;
1. Proiect de hotarare privind decontarea abonamentelor cadrelor didactice pe luna
septembrie 2018, in valoare de 3650 lei – proiect initiat de Comisia de specialitate nr.
III.a Consiliului local al comunei Mociu
Nefiind obiectiuni, proiectul ordinii de zi se aproba cu unanimitate de voturi.
In continuare se da cuvantul d-nei Horvath Livia, responsabil SVSU, care prezinta materialul
informativ inscris la pct 1 de pe ordinea de zi, respectiv „Analiza activitatii desfasurate pentru
prevenirea si stingerea incendiilor la nivelul comunei”.
Nu sunt luari de cuvant fata de acest punct de pe ordinea de zi.
Referitor la pct. 2 de pe ordinea de zi se da cuvantul d-nei Crisan Monica, responsabil
ingrijire la domiciliu, care prezinta materialul informativ inscris la pct 2 de pe ordinea de zi,
respectiv „Analiza privind activitatea de ingrijire la domiciliu in trimestrul al II- lea din anul
2018”.
Fata de acest punct de pe ordinea de zi, d-l primar mentioneaza ca avem un contract de
prestari servicii cu o persoana calificata care se deplaseaza, cel putin o data pe saptamana, la
domiciliul persoanelor cu probleme de pe raza comunei Mociu si ca, orice persoana care are
probleme de aceasta natura se poate adresa, oricand, Primariei.
Referitor la pct. 3 de pe ordinea de zi se da cuvantul d-nei Budusan Mirela, invatatoare
la scoala “Liviu Dan”, care prezinta materialul informativ inscris la pct 3 de pe ordinea de zi:
“Analiza asigurarii conditiilor in vederea bunei desfasurari a procesului de invatamant in anul
scolar 2018 – 2019”.
Si cu privire la acest punct de pe ordinea de zi, dl. primar prezinta investitiile recente si
actuale care se deruleaza in vederea bunei desfasurari a procesului de invatamant pe raza
intregii comune
Referitor la pct. 4 de pe ordinea de zi se da cuvantul d-lui Pasca Ilisie, inginer in cadrul
compartimentului agricol, care prezinta materialul informativ privind: “Analiza pregatirii si
desfasurarii campaniei agricole de toamna in anul agricol 2018 – 2019”
Referitor la acest punct, d-l primar precizeaza ca orice persoana care are nevoie de
informatii in acest domeniu poate fi indrumat catre compartimentului agricol al Primariei.

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. 62
Proiect de hotarare de modificare a Anexelor nr. 2 si 3 la H.C.L. nr. 54/26.07.2018
privind aprobarea regulamentelor pentru acordarea de fonduri nerambursabile de la bugetul
local al Comunei Mociu.

H O T Ǎ R Â R E A nr. 63
Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri si cheltuieli al
comunei Mociu pe anul 2018.
H O T Ǎ R Â R E A nr. 64
Proiect de hotarare privind scoaterea din functiune, casarea si valorificarea mijlocului
fix Autospeciala PSI din patrimoniul privat al comunei Mociu.
H O T Ǎ R Â R E A nr. 65
Proiect de hotarare privind decontarea abonamentelor cadrelor didactice pe luna septembrie
2018, in valoare de 3650 lei.
La punctul Diverse de pe ordinea de zi, sub egida aniversarii Centenarului Marii Uniri,
s-a desfasurat ceremonia de inmanare a diplomelor persoanelor care au detinut functia de
primar, viceprimar, sau consilier local al Comunei Mociu, incepand cu anul 1990, in semn de
recunoastere a meritelor si aportului adus la dezvoltarea economica si sociala a comunei

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
SĂLĂGEAN VALER

Intocmit
Secretarul comunei
SUCIU DAN-MARIUS

