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ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

.. 
COMUNA MOAC~A 

PRIMAR 

INVITATIE 

Avand in vedere Ordinul Prefectului Judetului Covasna nr. 254/26.10.2020, 
privind constatarea ca legal constituit a Consiliului local al comunei Moaqa, inregistrat la 
institutia noastra sub nr. 1987 /27 .10.2020 ~i incheierile din data de 27 octombrie 2020, 
respectiv din data de 29 octombrie 2020 a Judecatoriei Targu Secuiesc in Dosarul civil nr. 
1938/322/2020; . 

Avand in vedere O.U.G. nr. 190/2020 privind unele masuri de asigurare a 
conditiilor de constituire ~i de depunere a juramantului de catre autoritatile administratiei 
publice locale; 

Avand in vedere prevederile H.G. nr. 856 din 14 octombrie 2020 privind 
prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 15 octombrie 2020, 
precum ~i stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevemrea ~i 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

Avand in vedere Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea ~i 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

in conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a, art. 134 alin. (1) lit. a, alin. (3) 
lit. a, alin. (5), art. 135 ~i art. 196 alin. (1) lit. b, art. 243 alin. (1) lit. a din O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare; 

VAINVIT 

a lua parte la ~edinta extraordinara din data de 4 noiembrie 2020, ora 13°0
, in sala de 

~edinte a Consiliului local al Comunei Moaqa cu urmatorul proiect al ordinii de zi: 
1. Proiect de hotarare privind alegerea pre~edintelui de ~edinta al Consiliului local al 
comunei Moac~a. 
Initiator: primarul comunei Moac~a. 
Prezinta:Deszke Janos, primar. 
2. Depunere de juramant, de catre dl. Badi Csaba- UDMR, mandat validat prin 
incheierile din data de 27 octombrie 2020, respectiv din data de 29 octombrie 2020 a 
Judecatoriei Targu Secuiesc in Dosarul civil nr. 1938/322/2020. 
3. Proiect de hotarare privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului local al 
comunei Moac~a. 
Initiator: primarul comunei Moac~a. 
Prezinta:Deszke Janos, primar. 
4. Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Moaqa, judetul Covasna. 
Initiator: primarul comunei Moac~a. ~,<.\·cii;i~;/1, 
Prezinta:Deszke Janos, primar. , /' r -- __ ~ ~ 
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