
ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 

COMUNA MOACSA 
PRIMAR 

DISPOZITIA NR. 2/2020 
privind convocarea intrunirii in ~edinta ordinara a Consiliului Local al 

Comunei Moaqa 

rrimarul Comunei Moac~a, ju<letul Covasna; 
In conformitate cu prevederile art. 13 3 alin. (1 ), art. 13 4 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; 

DISPUNE 

ART. 1. - Convocarea Consiliului local al comunei Moaqa in $edinta ordinara 
pentru data de 23 ianuarie 2020, ora 14,00 in sala de $edinte a Consiliului local al 
Comunei Moaqa, conform proiectului ordinii de zi, anexa la prezenta dispozitie din 
care face parte integranta. 

ART. 2. - Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi sunt puse la clispozitia 
consilierilor locali pe suport de hartie cu ocazia transmiterii invitatiei la $edinta. 

ART. 3. - Amendamentele asupra proiectelor de hotarari se vor formula in scris 
$i se vor depune la secretarul general al comunei eel tarziu pana la data rinerii $eclintelor 
comisiilor de specialitate. 

ART. 4. - Prezenta dispozitie va fi adusa la cuno$tinta publica prin afi$are la 
sediul institutiei $i prin postare pe pagina de internet a Primariei comunei Moaqa. 

ART. 5. - Cu executarea prezentei dispoziti i se increclinteaza secretarul general 
al comunei Moaqa. 

Moaqa, la 16 ianuarie 2020. 

Contrascmncaza 
Secretar general 

I<'iilop-Fuer M. Zelinda 



I 
Anexa la Dispozitia nr. 2/2020 

PROIECTlJL ORDlNil DE Zl A ~EDINTEI ORDINARE 
DIN DATA DE 23 IANlJARIE 2020 

1.Aprobarea procesului-verbal a ~edintei extraordinare din data de 20.12.2019. 
2.PROIECT OE HOT A.RARE pentru validarea Dispozitiei prirnarului nr. 1/2020 privind 
acoperirea definitiva din excedentul anului precedent a dcficitului sectiunii de dezvoltare a 
bugetului local, sursa A. 

Initiaza: Deszke Janos, primar. 
Prezinta: Deszke Janos, prirnar. 
Avizeaza: Comisia pentru administrarea domeniului public $i privat, patrimoniu, 

economic, buget, finante, agricultura $i dezvoltare regionala; Comisia pentru administratie 
locala, juridica, ordine publica, drepturile ornului, legislatia muncii $i disciplina, amenajarea 
teritoriului, urbanism, protectia mediului . 
3.PROIECT DE HOT A.RARE privind stabilirea salariului de baza ai functionarilor publici 
$i angajatilor contractuali din aparatul de specialitate al primarului Comunei Moaqa pentru 
anul 2020. 

Initiaza: Deszke Janos, primar. 
Prezinta: Deszke Janos, primar. 
Avizeaza: Comisia pentru administrarea domeniului public $i privat, patrimoniu, 

economic, buget, finante, agriculturft $i dezvoltare regionala ~i Comisia pentru administratie 
locala, juridica, ordine publica, drepturile omului, legislatia muncii $i disciplina, amenajarea 
teritoriului, urbanism, protectia mediului. 
4.PROIECT DE HOTARARE privind stabilirca indcmni zat iei lunare de care beneficiaza 
consilierii locali 1ncepand cu data de I ianuarie 2020. 

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 administratie 
locala, juridica, ordine publica, drepturile omului, legislatia muncii $i disciplina, amenajarea 
teritoriului, urbanism, protectia mediului. 
5.PROIECT DE HOT A.RARE privind aprobarea cotiza!iei Comunei Moaqa la Asociatia de 
Dezvoltare Intercomunitara "Sistem integrat de management al de$eurilor in judetul Covasna" 
pe anul 2020. 

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 administratie 
locala, juridica, ordine publica, drepturile ornului, legislatia muncii $i disciplina, amenajarea 
teritoriului, urbanism , protectia mediului. 
6.PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea unui studiu, precum $i a proiectului 
Actului aditional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare $i 
depozitare de$euri 111 judetul Covasna nr. 128/28.04.2017, incheiat intre Judetul Covasna $i 
Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L. 

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 administratie 
locala, juridica, ordine publica, drepturile omului, legislatia muncii $i disciplina, amenajarea 
teritoriului , urbanism, protectia mediului. 



7.PROIECT DE HOT AR1\RE privind organizarea retclei ~co lari: a unitatilor de i'n vatamant 
preuniversitar de stat de pe raza aclministrat iv-teritoriala a comunei Moaqa, pentru anul 2020-
2021. 

Initia1.a: Deszke .J anos. prirnar. 
Prezinta : Deszke J{mos. prirnm. 

Avizeaza: Corn isia pcntru sanatatc, fornilie, proteqic sociala $i culte, i'nva\amant, cultura 
$i $tiinta tineret $i sport; Comisia pcntru administratie locala, juridica, ordinc publica, 
drepturile ornului, legi slati a muncii $i disciplina, arnenajarea teritoriului , urbanism, protectia 
mediului. 
8.PROIECT DE HOT ARA RE privind aprobarea raportului privind activitatea desfa$urnta 
de asistentii personali ai pcrsoanclor cu handicap gnw pe semestru l II al anului 2019. 

Initiaza: Deszke Janos, primar. 
Prezinta: Deszke J,1nos, prirnar. 

Avizeaza: Cornisia pentru sanatate, farnilie, proteqie socia la $i culte, invatamant, cultura 
$i $tiinta tineret $i sport; Comisia pentru administratie locala, juridica, ordine publica, 
drepturile omului, legisla\ia muncii $i di sciplina, amenajarea teritoriului , urbanism, protectia 
mediului . 
9.DIVERSE 

Contrnscmncaza 
Sccretar general 

Fi.ilop-Fucr M. Zclinda 


