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PROCES VERBA L

INCHEIA T ASTAZI 31.01 .2018
Azi data de mai sus Consiliul Local al Comunei Mogosani , convocat prin Oispozitia
primarului nr.1 0/26.0 1.20 18 si in conformitate cu prevederile art. 39 alin. I din legea nr. 215/2001
privind administratia publica locala cu modificarile si completarile ulterioare s-a intrunit in sedinta
ordinara la sediul primariei com Mogosani orele 15.00.
Se face prezenta si se constata ca sunt prezenti 13 consilieri din cei 13 alesi . Oupa prezenta se
da spre citire procesu I verbal al sedintei anterioare care este semnat de dl presedinte si de catre
secretarul comunei.
01 presedinte propune consilierilor suplimentarea ordinii de zi cu un proiect privind
rectificarea inventarului in ceea ce priveste pasunea comunei .Acest proiect eset necesar a se
supune dezbaterii astazi si eventual aproba , deoarece se Ooreste accesarea defonduri pentru
intocmirea planului de amenajament pastoral.
Astfel da citire noii ordine de zi :
1. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare 2018-2019 din localitatea Mogosani
2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2018.
3. Proiect de hotarare privind rectificarea inventarului domeniului public al comunei Mogosani la
pozitia nr 45 , aprobarea dezmembrarii in doua loturi a imobilului teren in suprafata de 2500 mp
aflat in domeniul public la pozitia 45 si transmiterea unui lot in proprietatea parohiei Chirca
4. Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici si personalul
contractual din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Mogosani
5. Proiect de hotarare privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al comunei
Mogosani
6. Diverse

Oupa citire dl presedinte intreaba consilierii daca sunt de acord cu ordinea de zi prezentata .
Consilierii nu au propuneri spre modificare a ordinii de zi si au votat in unanimitate ordinea de zi
prezentata.
Se da citire primului punct:
1. Proiect de hotarare privind aprobarea retelei scolare 2018-2019 din localitatea Mogosani .
01 presedinte de sedinta invita pe dl orimar sa prezinte proiectul de hotarare.
01 primar spune ca nu ai face nici 0 placere sa prezinte acest proiect chiar in prima sedinta de
consiliu pe anul 2018 , dar totusi trebuie sa 0 faca . Avand in vedere scaderea numarului de copii la
nivelul comunei dar si faptul ca aceia care sunt migreaza catre scolile din orasul Gaesti a
detereminat acest aspect de desfiintare a scolii Merii. Practic prin acest proiect de hotarare se aproba
nua structura scoaia fara scoala Merii .
Anul trecut scoala Meri avea 2 clase simultan cu 31 elevi , 3 elevi la pregatitoare, 8 cis 1 ,3 cIs
2 , 6 cis 3 si II cis 4 . Acum nu se mai poate forma nici 0 clasa pentru a putea functiona ca scoala.
Ca urmare I.SJ Oambovita a desfiintat scoala Merii aproband noua structura Mogosani dupa cum
urmeaza:
I-Scoala Gimnaziala Mogosani -unitate cu personalitate juridica
2-Gradinita cu program normal Cojocaru-structura

3-Gradinita cu
nonnal Merii Mogosani -structura
4-Gradinita cu program nonnal Mogosani- structura
5-Gradinita cu program nonnal Zavoiu-structura

Dna Outa spune ca tocmai acestor
a
duce la
ilor. 01 primar
a incercat sa investeasca in scoala Meri tocmai
spune ca nu are cum sa impiedice acest fapt .
pentru a crea conditii
, dar acest fapt nu a contat la parinti. 01 Marcu spune ca el duce copii
la scolile din
pentru calitatea actului didactic, acolo se fac activitati mai multe ,
extrascolare, benefice copiilor. La Mogosani acestea nu exista.
01 primar spune ca eJ regreta acest aspect dar nu tine de administratia
lncet se vor
desfiinta probabil multe scoli. Tocmai pentru a impiedica acest aspect incearcam prin modemizarea
ca sa raman aid copii
si sa vina cadre
de centru sa faca mai atractiva scoala
didactice.
01 presedinte
consilierii daca
doresc cuvantul. Nu se mai inscrie nimeni Sl
votat cu 13 voturi
proiectul este supus votului.
. Astfel este adoptata
nr 1.
trece la punctul nr 2
2. Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local pe anul 2018
01 presedinte da cuvantul dnei contabi! pentru a
proiectul de hotarare. Dna contabil
cifrele: Total venituri anu12018- 4305 mii lei, Total cheltuieli 2018- 4462 mii
,Suma de
mii leireprezinta excedentul bugetului local din anul precedentcare va fi utilizat in
de
investitii. Anul 18 vor fi: Autoritati publice din care: Cheltuili
lei, Bunuri si servicii
mii lei, protective civila 10 mii
Invatamint din care: bunuri si
148 mii lei, tichete
10 mii
capital 90 mii lei,
din care
:cheltuieli de personal
323 mii lei,
sociala total 1041 mii
publica total
,Salubrizare total I
lei ,Transporturi total 200 mii lei
prezentata sunt detal
in anexa ce a fost prezentata.
01 presedinte intreaba consilierii daca doresc cuvantul . 01 Angelescu
care sunt
ca acestea se aduna in jurul sumei
sumele care se strang din taxe si impozite. Dna Contabila
de sedinta daca mai
cuvantul dl
ca
500.000 lei. Intrebat de
dumnealui nu mai doreste cuvantul deoarece a discutat principalele aspectele pe
de
speciala.
01 primar spune ca anul acesta ne ajung banii sa
bun sfarsit proiectele de investitii
. Printre ele avem 2
de MORAP cu care avem contract de finantare pentru
si modemizarea unui numar important de
din
comuna.
DI
A!exandru spune ca anul acesta Guvemul romaniei s-a tinut de cuvant si a ..""... .,,.;-,,..,,.,t
pentru fiecare UAT conform calculului din lege, undeva la
lei Ilocuitor. 01
spune ca asa
anul acesta au
corecte repartizarile .
intreaba daca
mai inscribe la cuvant. Nu se mai
nimeni si proiectul este supus votului. Astfel hAt'>"",."""
este adoptata cu 13 voturi pentru.
trece la punctual 3 al ordiniide
hotarare privind
inventarului domeniului public al comunei Mogosani la
dezmembrari.i in doua loturi a imobilului teren in suprafata de 2500 mp
01
cuvantul d]ui secretar sa prezinte acest proiect
01 secretar explica faptul ca se propune aprobarea dezmembrarii
ca lotul 1 de 1450 mp sa
unde se afla
cimitirul Chirca
Parohiei
cere OCPI Oambovita {1P(... ~ ...r:>l'P
a cimitirului
care
semnat cu
transm itere
de 1050 mp ramane in domeniul public la
procedura.

seam a
15. Aceasta este

Ol presedinte intreaba consilierii daca doresc cuvantul . Nu se inscrie nimeni si proiectul este
supus votului . Astfel hotararea este adoptata cu 13 voturi pentru.

Se trece la punctul 4.
4.Proiect de hotarare privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii publici
personalul contractual din cadrul aparatului propriu al primarului comunei Mogosani

Sl

01 presedinte invita pe dl primar sa prezinte proiectul de hotarare.
01 primar explica faptul ca este necesar a se adopta aceasta hotarare deoarece prin OUG nr.
79/2017, privind modificarea ~i completarea Codului Fiscal a fost trecuta in sarcina angajatului

componenta angajatorului. Pana anul trecut salariul avea doua component, brutul angajatului si
contributiile angajatorului . Aceasta din urma nu se vedea decat in contabilitatea angajatorului.
Prin modificarile aduse codului fiscal aceste contributii de 25% au fost trecute in sarcina
angajatului. Prin aceste treceri daca nu se modifica coeficientul de baza al salariilor acestea scad cu
25 % sau mai mult. Orept urmare am propus sa modificam coeficientul pentru a contracara acest
aspect. Cheltuiala cu fiecare om este aceeasi ca si anul trecut. In grila este trecut tot salariul brut
dar din el se scad contributiiJe din coduJ fiscal. Dna duta intreaba cat are net un paznic. 01 primar
spune ca undeva la 2200 lei. Dna Outa spune ca nu este adminisibil ca un paznic sa ia aproape cat
un profesor. Ea are dupa 25 de ani de munca 2500 lei. 01 Petre Alexandru spune ca la stat au
crescut salariile iar la privat scad. DI primar spune ca fiecare privat face salariile dupa cum doreste.
01 Alexandru Vantu spune ca nu trebuie sa comparam salariile ca fiecare institutie are
salariile ei. Ce spunem daca 0 femeie de serviciu de la guvern are 4000 lei. Astea sunt regulile
stabilite de lege. 01 Petre Alexandru solicita sa primeasca un tabel cu salariile functionarilor. 01
primar spune ca va face acest lucru mai ales ca este obligat de lege. 01 primar spune ca salariile sunt
undeva intre 2200 lei si 3800 lei.
01 presedinte intreaba daca cineva mai doreste cuvantul. Nu se mai inscrie nimeni la discutii
si proiectul este supus votului. Astfel este adoptata hotararea cu 13 voturi pentru.
Se trece la punctul 5.
5.Proiect de hotarare privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al
comunei Mogosani .
01 presedinte da cuvantul d-Iui primar sa explice acest proiect de hotarare. 01 primar spune ca
acest proiect este necesar a fi adoptat deoarece este yorba de pozitiile din inventar al pasunilor
comunei. Au fost remasurate si au fost identificate difernete de suprafete fata de cele inscrise in
inventarul initial. Astfel se propune a se modifica pozitiile din inventar cu introducerea noilor date
care retlecta realitatea din teren.
Pentru pasunea comunei se va faca planul de amenajament pastoral gratuit de catre ministerul
agriculturii, dar trebuie sa trim item datele exacte din teren . Acestea sunt descrise in planurile
cadastrale . 01 Angelescu intreaba cat a iesit la masuratori . 01 primar spune ca suprafata totala este
aproape de cea care 0 stim , undeva la 205 ha. In inventar este 0 suprafata total a de 173 ha .
01 presedinte intreaba daca cineva mai doreste cuvantul. Nu se mai inscrie nimeni la cuvant si
proiectul este votat. Astfel este adoptata hotarare cu 13 voturi pentru.
Se trece la punctul 6.
Diverse.
01 presedinte da cuvantul consilierilor Jocali. 01 Petre Alexandru intreaba daca se poate face
curatenie la cimitirul Mogosani. Este multa mizerie. Oaca se poate duce containerul metalic al
primariei acolo. 01 primar spune ca mereu s-a facut curatenie dar trebuie si parohia Mogosani sa
faca acest lucru. Containerul nu se poate duce deoarece este folosit de catre administratie la
curatenia comunei .. 01 Tuta Nicolae explica faptul ca s-au facut numeroase actiuni de curatenie la
cimitir. Mai trebuie responsabilizati si oamenii. 01 Petre Alexandru intreaba cat a costat transportul

'\.
la echipele de fotbal in anu12017. 01 viceprimar spune ca a costat 16000 lei, dar cu mentiunea ca ,
drumurile au fost mai lungi deoarece partidele de fotbal s-au jucat si indeplasare .
01 Petre Alexandru intreaba cat a costa contractu 1 de dezapezire in anul 2017. 01 primar
spune ca avem contract dar nu a fost platit nici un leu acestei firme. Contract avem ca trebuie prin
lege dar facem dezapeziri pe forte proprii tocmai pentru a nu da interpretari .
01 Angelescu intreaba cat a costat motorina la dezapeziri. 01 primar spune ca nu stie exact
dar 0 sa intrebe la contabilitate si 0 sa informeze consiliullocal.
01 presedinte intreaba daca cineva mai doreste cuvantul. Astfel nu se mai doreste
continuarea discutiilor presedintele declarand sedinta inchisa si multumeste consilierilor pentru
prezenta.

Secretar, Ciobanita Catalin
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