
I 

NR. 139/26.01.2018. 

ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 

COMUNA MOAC~A 
CONSILIUL LOCAL 

PROCES-VERBAL NR. 1/2018 
incheiat in cadrul ~edintei ordinare a Consiliului local al comunci Moac~a, din data de 

26 ianuarie 2018, dcsfii~urata in Sala de ~cdinte a primarici Moac~a 

Sunt prezenti consilierii locali: Badi Juliu; Bartha Sandor, Forro Karoly; Ilyes Matild ; 
Kovacs Tiberiu; Molnar Arpad; Pal Jeno ~i Zolde Csaba Andras. 

Lipse~te domnul consilier Pall Gabor. 
La ~edinta conform legii participa primarul comunei Moaqa di. Deszke Janos si dna. 

FU!op-Fuer M. Zelinda, secretarul comunei. 
La ~edinta este invitat ~i participa reprezentantul S.C. PARADIS NH S.R.L. , domnul 

Giurgiu Nicolae, solicitantul elaborarii Planului Urbanistic Zonal ,,Pensiune agroturistica" 
comuna Moaqa, judetul Covasna. 

Convocarea Consiliului local al comunei Moaqa s-a racut prin Dispozitia primarului 
nr. 13/19.01.2018, in conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea 215/2001 privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare , totodata 
avand in vedere ~i prevederile art. 5 si art. 6 din H.G. nr. 1.206/2001 pentru aprobarea 
Normelor de aplicare a dispozitiilor privitoare la dreptul cetatenilor apartinand unei minoritati 
nationale de a folosi limba materna in administratia publica locala, cuprinse in Legea 
administratiei pub lice locale nr. 215/2001. 

Secretarul comunei constata ca sunt prezenti to!i cei 8 consi lieri locali in functie , astfel 
~edinta este legal constituita, a~a cum prevede art. 40 alin. (1) din Legea nr. 215/200 l privind 
administratia publica locala, republicata, cu modificarile ~i completarile ulterioare. Totodata, 
aduce la cuno~tinta Consiliului local, ca domnul primar din motive. de sanatate nu poate 
participa la ~edinta, il roaga pe domnul consilier local Pal Jeno sa prezinte proiectele de 
hotarare de pe ordinea de zi. 

Pre~edintele de ~edinta este di. consilier local Pal Jeno, ales prin Hotararea Consiliului 
local nr. 57/29.12.2017. 

In continuare, pre~edintele de ~edinta supune la vot deschis aprobarea procesului
verbal nr. 17/2017, incheiat cu ocazia ~edintei ordinare din data de 29 decembrie 2017. 

Nefiind alte intrebari, interpelari, procesul-verbal al ~edintei anterioare se supune 
aprobarii. Cine este pentru, cine este impotriva, cine se abtine? 8 consilieri au votat "pentru" 
aprobarea procesului-verbal. 
Astfel, cu unanimitate de voturi procesul-verbal intocmit cu ocazia ~edintei ordinare din data 
de 29 decembrie 2017 a fost aprobat in forma initiala. 

in continuare domnul presedintc de scdinta prezinta ordinea de zi (lb. maghiara): 
1. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Pensiune 

agroturistica,, Comuna Moaqa, judetul Covasna ~i Regularnentul Local de Urbanism aferent 
Planului Urbanistic Zonal. 

Prezinta: Deszke Janos, primar. 

1 . 



2. PROJECT DE HOT.A.RARE privind actualizarea Serviciului Voluntar pentru 
situatii de urgenta la nivelul comunei Moaqa, judetul Covasna. 

Prezinta: Deszke Janos, primar. 
3. PROJECT DE HOT.A.RARE privind inzestrarea Serviciului voluntar pentru situatii 

de urgenta din comuna Moaqa. 
Prezinta: Deszke Janos, primar. 

4. PROJECT DE HOT A.RARE privind implementarea proiectului ,,Dotarea .. 
Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta al comunei Moaqa cu un buldoexcavator,, 

Prezinta:- Deszke Janos, primar. 
5. - DIVERSE. 

La punctul Diverse se 'inscriu urmatorii consilieri locali: Badi Juliu; Pal Jeno; Forro Karoly . 
Nefiind propuneri, observatii pre~edintele de ~edinta supune aprobarii ordinea de zi in 
Cine este pentru, cine este impotriva, cine se abtine? 8 consilieri au votat "pentru" 

aprobarea ordinii de zi. 
Punctul nr. 1 de pc ordinea de zi: 

in cadrul acestui punct sunt prezentate de catre dl. pre~edinte de ~edinta urmatoarele (lb. m.): 
- Expunerea de motive cu nr. 2.394/28.11.2017; Raportul de specialitate nr. 

2.395/28.11.2017 Proiectul de hotarare nr. 2.396/28.11.2017 initiat de di. primar privind 
aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Pensiune agroturistica,, Comuna Moaqa, judetul 
Covasna ~i Regulamentul Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic Zonal. 

- Referatele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei 
Moac~a. 

Domnul consilier local Forro Karoly (lb. maghiara): in anul 2017 o persoana fizica a 
solicitat elaborarea unui PUZ, pe care Consiliul local a refuzat. Aprobarea proiectului de 
hotarare ar fi nedreapta ~i discrimantiva fata de acesta, din considerentul aratat mai inainte, di. 
consilier se va abtine de la vot, trecand acest aspect ~i in motivatie. 

Doamna secretar (lb. romana): traduce in limba romana opinia domnului consilier Forro 
~i arata, ca sunt doua situatii total distincte. Persoana fizica la care s-a facut referire, a solicitat 
elaborare PUZ Zona de vacanta pe o suprafata de 392.300 mp, teren extravilan, categoria de 
folosinta pa~tme, care se scoate din circuit agricol numai cu aprobarea minsiterului de resort ~i 
cu recuperarea anticipata a suprafetei. Terenul nefiind inclus nici in PUG, iar conceptia de 
dezvoltare urbanistica nu prevede dezvoltarea zonei in scopul solicitat, in consecinta, s-a 
refuzat emiterea avizului in acest sens. 

In situatia de fata terenul in suprafata de 4.422 mp este inclus PUG, este teren in 
intravilan avand categoria de folosinta curti, constructii in zona pentru case de vacanta, ~i 
zona trebuie modificata in zona turistica. 

Domnul presedinte de sedinta (lb. romana): arata, ca bugerul unitatii administrativ
teritoriale nu permite sa se faca investitii in acea zona, comuna nu este racordat nici la retea 
de apa, nu sunt fonduri pentru a repara drumurile comunale. 

Domnul consilier Badi Juliu (lb. romana): intreaba pensiunea de unde va avea apa, 
ce se va face cu apa uzata, cu utilitati, cu toate? Comuna nu are bani sa investeasca in utilitati 
m zona aceea. 

Domnul Giurgiu Nicolae (lb. romana): se va sapa fantana, se va face fosa septica, 
racordarea la utilitati, toate pe cheltuiala societatii. 

Domnul consilier Badi Juliu (lb. romana): arata, ca in cuprinsul motivatiei va face 
mentiunea ca toate utlitatile (curent, canalizare, drum) sa fie facut de catre S.C. PARADIS 
NH S.R.L., la fel ~i fosa septica. 

Domnul presedinte de sedinta (lb. maghiara) : nefiind intrebari, propuneri, luari de 
cuvant, se supune la vot deschis proiectul de hotarare in forma initiata. Cine este pentru, cine 
este impotriva, cine se abtine? Se adopta cu 7 voturi ,,pentru" ~i 1 vot ,,abtinere" ( di. consilier 
Forro Karoly), astfel se adopta Hotararca Consiliului local nr. 1/2018. 
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Punctul nr. 2 de pe ordinca de zi: 
in cadrul acestui punct sunrprezentate de catre prqedinte de ~edinta urmatoarele (lb. m.): 
- Expunerea de motive cu nr. 127/1-.01.2018 ~i Proiectul de hotarare nr. 129/19.01.2018 
initiate de di. primar privind actualizarea Serviciului Voluntar pentru situatii de urgenta la 
nivelul comunei Moaqa, judetul Covasna; 
- Raportul nr. 128/19.01.2018 al secretarului comunei Moaqa; 
- Referatele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al cornunei Moaqa. 

Nefiind propuneri, luari de cuvant, se supune la vot deschis · proiectul de hotarare in 
forma initiata. Cine este pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se adopta in unanirnitate 
cu votul ,,pentru" al celor 8 consilieri locali prezenti, astfel se adopta Hotararea Consiliului 
local nr. 2/2018. 

Punctul nr. 3 de pe ordinca de zi: 
in cadrul acestui punct sunt prezentate de catre di. pre~edinte de ~edinta (lb. rn .): 
- Expunerea de motive cu nr130/19.01.2018 ~i Proiectul de hotarare nr. 132/19.01.2018 
initiate de di. primar privind inzestrarea Serviciului voluntar pentru situatii de urgenta din 
comuna Moaqa 
- Raportul de specialitate nr. 131/19.01.2018 al Compartimenului financiar-contabil; 
- Referatele de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al cornunei Moaqa. 
Domnul presedinte de sedinta (lb. m.): nefiind propuneri, se supune la vot deschis proiectul 
de hotarare in forma initiata. Cine este pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se adopta 
in unanimitate cu votul ,,pentru" al celor 9 consilieri locali prezenti, astfel se adopta 
Hotararea Consiliului local nr. 3/2018. 

Punctul nr. 4 de pe ordinea de zi: 
In cadrul acestui punct sunt prezentate de catre di. pre~edinte de ~edinta urrnatoarele (lb. m.): 
- Proiectul de hotarare nr. 135/19.01.2018 implernentarea proiectului ,,Dotarea Servici ul ui 
voluntar pentru situatii de urgenta al comunei Moaqa cu un buldoexcavator,, ~i Expunerea de 
motive cu nr. 133/19.01.2018, initiate de domnul primar; 
- Raportul de specialitate nr. 134/19.01.2018 al secretarului comunei Moaqa; 
- A vizele favorabile ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Moaqa. 
Domnul consilier Badi ,Juliu {lb. maghiara): intreaba de caracteristicile tehnice ale 
buldoexcavatorului, la care domana secretar arata actul transmis in acest sens de catre 
Asociatia GAL PROGRESSIO 

Domnul presedinte de sedinta {lb. m.): nefiind propuneri se supune la vot deschis 
proiectul de hotarare: cine este pentru, cine este impotriva, cine .se abtine? Se adopta in 
unanimitate cu votul ,,pentru" al celor 8 consilieri locali prezenti, astfel se adopta 
HotarareaConsiliului local nr. 4/2018. 

Punctul Diverse: 
Domnul consilier Badi Juliu (lb. maghiara): 

1. in cadrul ~edintei anterioare di. consilier a solicitat evidenta asupra situatiei terenurilor 
comunei, care este suprafata existenta in rezerva comunei, evidenta contractelor incheiate in 
acest sens, titlurile de proprietate daca exista, sau orice document doveditor de proprietate. 
Situatia ceruta nus-a prezentat in cadrul ~edintei. 

2. de ce nu este afi~at lista datomicilor din comuna, care au restante financiare? 
Doamna secretar (lb. maghiara): 

1. din motiv ca este o munca de amploare nu s-a elaborat inca, institutia functioneaza cu 
un numar de personal foarte redus iar elaborarea unei astfel de situatii dureaza in timp. Ceea 
ce nu s-a cerut ~i nu s-a facut din anii 1990 incoace, este greu de facut de la o ~edinta la alta. 

2. compartimentul financiar-contabil este direct subordonat d-lui prirnar. 
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Domnul consilier Badi Juliu (lb. maghiara): nu este a$a de complicat elaborarea une1 
astfel de situatii , trebuie aJjasat un buton pe calculator $is-a rezolvat. 

in legatura cu financiarul, sa transmiteti primarului solicitarea facuta mai sus. 
Domnul prcsedinte de scdinta Pal .lcno (lb. maghiara.): cetatenii intreaba $i trebuie 

$tiut ni$te lucruri in legatura cu proiectele intreprinse. 
1. Care este situatia apei potabile din Padureni? 
2. Care este situatia apei potabile din Moac$a? 
3. Ce se intampla cu casa de cultura? 
4. Drumul comunal spre Padureni? 

Doamna secretar (lb. maghiara): 
1. Se $tie foarte bine, ca suntem 1n proces cu IFCOR S.A., pana cand nu vom avea o cl ec,zie 
definitiva $i irevocabila, nu prea se poate face nimic . 
2. Comuna Moaqa a aderat la AQUACOV, proiectele initiate vor fi depuse de catre aceastft 
asociatie. 
3. Nu cunosc detalii in acest sens. 
4. Proiectul se afla in derulare, s-a prezentat deja un ofertant. 

Domnul pre$eclinte de $edinta constata, ca nu exista alte probleme de di scutat 111 cadrul 
$edintei, astfel $edinta se incheie. 

Prezentul Proces-verbal s-a incheiat 1ntr-un singur exemplar, care se pastreazft la 
dosarul ~edintei, in arhiva Primariei comunei Moaqa, judetul Covasna. 

Moaqa, 26 ianuarie 2018. 

PRESEDINTE DE SEDINT A 
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SECRETAR 
Fiilop-Fuer M. Zelinda 
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