
ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNA MOAC~A 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 1.783/21.09.2020 

PROCES-VERBAL 
incheiat in cadrul ~edintei ordinare a Consiliului local al comunei Moac~a 

din data de 18 septembrie 2020 

Sunt prezenti consilierii locali: Badi Juliu; Forro Karoly; Ilyes N'latild; Kovacs 
Tiberiu; Molnar Arpad; Gajd6 Almos; Pall Gabor ~i Zolde Csaba-Andras. 

Lipse~te domnul consilier local Bartha Sandor;. 
La ~edinta sunt prezenti primarul comunei Moaqa dl. Deszke Janos, dna. Flilop-Fuer 

M. Zelinda, secretarul comunei Moac~a. 
Convocarea Consiliului local al comunei Moaqa s-a racut prin Dispozitia primarului comunei 
Moaqa nr. 66/11.09.2020, in conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) 
lit. a, alin. (3) lit. a, art. 135 ~i art. 196 alin. (1) lit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, respectand prevederile Hotararii nr. 
668/16 august 2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data 
de 16 august 2020, precum ~i stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru 
prevenirea ~i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 ~i Legea nr. 55/2020 privind 
unele masuri pentru prevenirea ~i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Invitatia a 
fost adusa la cuno~tinta locuitorilor prin afi~are ~i prin postare pe site-ul institutiei, in data de 
11.09.2020. 

Pre~edintele de ~edinta este dl. consilier local Forro Karoly, ales prin Hotararea 
Consiliului local nr. 49/24.08.2020. 

Avand in vedere prevederile art. 138 alin. (3) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare: "lucrarile ~edintelor se desra~oara in 
limba romana. In consiliile locale in care consilierii locali apartinand unei minoritati nationale 
reprezinta eel putin 20% din numarul total, la ~edintele consiliului local se poate folosi ~i 
limba minoritatii nationale respective. In aceste cazuri se asigura, prin grija primarului, 
traducerea in limba romana. In toate cazurile, documentele ~edintelor de consiliu local se 
intocmesc ~i se aduc la cuno~tinta publica in limba romana." 

Sunt prezenti 8 consilieri locali, astfel ~edinta este legal constituita, a~a cum prevede 
art. 137 alin. (1) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare. 

Domnul primar: ureaza bun venit tuturor consilierilor locali care participa la ~edinta 
ordinara din 18 septembrie 2020. 

Inainte de inceperea ~edintei, consilierilor le este pusa la dispozitie ma~ti de protectie 
~i solutie pentru dezinfectarea mainilor. 
Domnul pre~edinte de ~edinta Forro Karoly (lb. m.): ureaza bun venit celor prezenti. Prezinta 
ordinea de zi a ~edintei a~a cum a fost propusa prin dispozitia primarului: 
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1. Aprobarea procesului-verbal a ~edintei ordinare din data de 24.08.2020. 
2. PROJECT DE HOT A.RARE privind rectificarea bugetului local general al comunei 
Moaqa pe total $i pe secfiunile de funcfionare $i de dezvoltare, precum $i modificarea 
Programului de investifii pe anul 2020. 
Initiaza: Deszke Janos, primar. 
Prezinta: Deszke Janos, primar. 
Avizeaza: Comisia pentru administrarea domeniului public ~i privat, patrimoniu, economic, 
buget, finante, agricultura ~i dezvoltare regional; Comisia pentru administratie locala, juridica, 
ordine publica, drepturile omului, legislatia muncii ~i disciplina, amenajarea teritoriului, 
urbanism, protectia mediului. 
3. PROIECT DE HOT ARA.RE privind aprobarea fncheierii a unui contract de 
prestari servicii pentru mentenanfa la sistemul de supraveghere video stradal al comunei 
Moaqa. 
Initiaza: Deszke Janos, primar. 
Prezinta: Deszke Janos, primar. 
A vizeaza: Comisia pentru administrarea domeniului public ~i privat, patrimo,µiu, economic, 
buget, finante, agricultura ~i dezvoltare regional; Comisia pentru administratie locala, juridica, 
ordine publica, drepturile omului, legislatia muncii ~i disciplina, amenajarea teritoriului, 
urbanism, protectia mediului. 
4. PROIECT DE HOT ARA.RE pentru aprobarea Startegiei de dezvoltare locala a 
Comunei Moaqa pentru perioada 2021-2031. 
Initiaza: Deszke Janos, primar. 
Prezinta: Deszke Janos, primar. 
A vizeaza: Comisia pentru administrarea domeniului public ~i privat, patrimoniu, economic, 
buget, finante, agricultura ~i dezvoltare regionala; Comisia pentru sanatate, familie, protectie 
sociala ~i culte, invatamant, cultura ~i ~tiinta tineret ~i sport; Comisia pentru administratie 
locala, juridica, ordine publica, drepturile omului, legislatia muncii ~i disciplina, amenajarea 
teritoriului, urbanism, protectia mediului. 
5. DIVERSE: discutii privind initierea demersurilor legale privind trecerea Lacului de 
acumulare Padureni-Moac~a din domeniul public al statului in domeniul public a Comunei 
Moac~a. 
La punctul diverse: se inscrie domnul consilier local Molnar Arpad. 

Domnul pre~edinte de ~edinta Forro Karoly (lb. m.): supune la vot ordinea de zi: cine 
este pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se aproba cu 8 voturi ,,pentru". 

Supune la vot ~i procesul-verbal al ~edintei ordinare din data de 24.08.2020: cine este 
pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se aproba cu 8 voturi ,,pentru". 

Domnul primar (lb. m.): doua probleme majore se afla in curs de rezolvare: SC 
IFCOR, suma de 61.398,94 lei se recupereaza prin sponsorizari, obiecte de inventar ~i 
materiale de constructii, nominalizand sponzorii; reparatiile care vor fi efectuate la Casa de 
cultura in suma de 500 mii lei asigurat din fondul de rezerva bugetara a guvemului. 
In continuare se prezinta proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local general al 
comunei Moac~a pe total ~i pe sectiunile de functionare ~i de dezvoltare, precum ~i 
modjficarea Programului de investitii pe anul 2020. Arata, adresa nr. 9467 /2020 a Consiliului 
Judetean Covasna, adresa nr. CVG STZ 11749/2020 a D.G.R.A.F.P. ~i adresa nr. CVG STZ 
12885/17.09.2020, care a sosit in ziua ~edintei, a fost discutata in comisiile de specialitate, 
suma de 500 mii lei din fondul de rezerva bugetara a guvemului va avea destinatia de reparatii 
care vor fi efectuate la casa de cultura. Cite~te referatul de aprobare ~i raportul de specialitate 
nr. 1719/2020. 

Domnul pre~edinte de ~edinta Forro Karoly (lb. m.): prezinta avizul comisiei de 
specialitate nr. 1 ~i nr. 3, nefiind propuneri, observatii la acest punct, domnul pre~edinte de 
~edinta supune la vot proiectul de hotarare: cine este pentru, cine este impotriva, cme se 
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abtine? Se adopta cu 8 voturi ,,pentru", astfel se adopta Hotararea Consiliului local nr. 
50/2020. 

Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi. 
Domnul primar (lb. m.): prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea incheierii a 

unui contract de prestari servicii pentru mentenanta la sistemul de supraveghere video stradal 
al comunei Moac~a.Cite~te Referatul de aprobare nr. 1720/11.09.2020, Raportul de 
specialitate nr. 1721/11.09.2020, Proiectul contractul~i de servicii. Durata contractului va fi 
12 luni de la semnarea contractului. 

Domnul pre~edinte de ~edinta Forro Karoly (lb. m.): prezinta avizul comisiei de 
specialitate nr. 1 ~i nr. 3, supune la vot durata contractului de 12 luni: cine este pentru, cine 
este impotriva, cine se abtine? Se aproba cu 8 voturi. 

Supune la vot proiectul de hotarare: cine este pentru, cine este impotriva, cine se 
abtine? Se adopta cu 8 voturi ,,pentru", astfel se adopta Hotararea Consiliului local nr. 
51/2020. 

Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi. 
Domnul primar prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea Startegiei de 

dezvoltare locala a comunei Moaqa pentru perioada 2021-2031, Referatul de aprobare nr. 
1438/28.07.2020, Raportul de specialitate nr. 1439/28.07.2020. Se prezint~ strategia pe 
capitole. 

Domnul pre~edinte de ~edinta Forro Karoly (lb. m.): prezinta avizul comis1e1 de 
specialitate nr. 1, nr. 2 ~i nr. 3, nefiind propuneri, observatii la acest punct, domnul pre~edinte 
de ~edinta supune la vot proiectul de hotarare: cine este pentru, cine este impotriva, cine se 
abtine? Se adopta cu 8 voturi ,,pentru", astfel se adopta Hotararea Consiliului local nr. 
52/2020. 

Punctul Diverse: discutii privind initierea demersurilor legale privind trecerea Lacului de 
acumulare Padureni-Moac~a din domeniul public al statului in domeniul public a Comunei 
Moac~a. 
Doarnna secretar: se dore~te de catre consiliul local preluarea Lacului Padureni-Moac~a. Se 
~tie, ca in prezent lacul se afla in proprietatea Statului ~i in administrarea A.N .L.F. R.A. 
Inainte de a trece la initierea solicitarii respective, consiliul local s-a gandit ce se va trece in 
motivarea hotararii; cu se va justifica temeinic uzul, interesul public? Exista un proiect un 
studiu privind realizarea investitiei in cauza; cat va costa ~i din ce bani veti realiza investitia; 
pe ce perioada; se va ajunge la finalizarea investitiei sau poate ramane nefinalizat? S-a gandit 
la obtinerea autorizatiilor necesare realizarii investitiei? Destinatia initiala al lacului este cea 
de irigatie. Veti putea procura autorizatiile sanitare in cazul in care se dore~te permiterea 
scaldatul in lac? 
Domnul pre~edinte de ~edinta Forro Karoly (lb. m.): este de parere ca lacul trebuie la.sat in 
administrarea A.N.L.F. R.A., a~a cum exista in momentul de fata. 
Nefiind alte pareri, se supune la vot, daca se pastreaza situatia juridica actuala al lacului,(in 
administrarea A.N.L.F. R.A): cine este pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se acorda 
votul de principiu cu: 8 voturi ,,pentru". 

S-a mai inscris domnul consilier Molnar Arpad: domnul consilier detine informatia ~i 
sustine, ca in comuna Dalnic in fiecare an se afi~eaza lista debitorilor persoane fizice, care 
inregistreaza obligatii fiscale restante, numai in comuna Moac~a nu se procedeaza astfel. In 
ultimii doi ani, a solicitat in repetate de randuri de la doamna secretar ~i tot nu s-a afi~at. Cere 
indicarea articolului potrivit caruia organele fiscale nu au obligatia de a publica obligatiile 
fiscale restante ~i cuantumul acestor obligatii in cazul persoanelor fizice, cu scopul de a 
trimite la Avocatul poporului. Totodata, sustine, ca in mandatul 2016-2020 nu ~i-a atins 
obiectivele propuse ca consilier local, nu a realizat nimic in grupul satesc Eresteghin: nu s-a 
ingradit cimitirul veche; nu s-a vopsit gardul fostei ~coli, nu s-a realizat o casa mortuara. 

Domnul primar: pentru realizarea casei mortuare in primul rand trebuie clarificat 
regimul juridic al terenului pe care se va realiza, la Padureni se va face primii pa~i in acest 
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sens. Pe de alta parte, pana cand nu se va introduce apa, nu se poate asfalta strazilor. 
Doamna secretar: pu.blicarea listelor debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale 

restante, conform prevederilor art. 162 din Codul de procedura fiscala se face numai 
persoanelor juridice prin hotarare a consiliului local. 

Pre~edintele de ~edinta constata, ca nu exista alte probleme de discutat in cadrul 
~edintei, astfel ~edinta se incheie. 

Prezentul Proces-verbal s-a incheiat intr-un singur exemplar, care se pastreaza la 
dosarul ~edintei, in arhiva Primariei comunei Moaqa, judetul Covasna. 

· Moac~a, la 18 septembrie 2020 

PRE~EDINTE DE ~EDINTA. 
Forro Karoly __ .......,._. 

~ 
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Contrasemneaza 
Secretar general al comunei 

Fiilop-Fuer M. Zevnda 
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