
ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNA MOACSA 
CONSILIUL LOCAL 

PROCES-VERBAL NR. 8/2019 
incheiat in cadrul ~edintei ordinare a Consiliului local al comunei Moaqa, din data de 22 august 

2019, desfa~urata in Sala de ~eclinte a primariei Moac~a 

Sunt prezenti consilierii locali: Badi Juliu; Forro Karoly; Molnar Arpad; Pall Gabor; 
Pal Jeno; Zolde Csaba-Andras. 

Lipsesc consilierii locali : Bartha Sandor, Ilyes Matild; Kovacs Tiberiu. 
La ~edinta conform legii participa primarul comunei Moac~a di. Deszke Janos si dna. FUlop

Fuer M. Zelinda, secretarul comunei. Participa doamna Fabian Iren, referent in cadrul 
compartimentului contabil. 

Convocarea Consiliului local al comunei Moaqa s-a fa.cut prin Dispozitia primarului comunei 
Moac~a nr. 69/2019, in confonnitate cu prevederile art. 133 alin . ( 1 ), art. 134 alin.C( 1) lit. a, alin . (3 ) 
lit. a, a11. 135 ~i a11. 196 alin . (I) lit. b din OUG nr. 57/20 I 9 privind Codul administrativ . 

Aviind in vedere prevederile ai1. 138 alin. (3) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ: "lucrarile ~edintelor se desfa~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 folos i ~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 6 consilieri locali, astfel ~edinta este legal constituita, a~a cum prevede art. 137 
alin . (I) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ . 

Domnul primar(limba maghiara):dat fiind faptul ca, cei doi consilieri locali ale~i in calitate de 
pre~edinte de ~edinta prin H.C.L. nr. 27/24.06 .2019 lipsesc, se impune alegerea pre~edintelui de 
~edinta pentru ~edinta de astazi. In comisia de specialitate nr. 3 s-a dezbatut aceasta problema, s-a 
fa.cut propunere in sensul alegerii d-lui Badi Juliu in calitate de pre~edinte de ~edinta, acordiind aviz 
favorabil in acest sens. 
Nefiind discutii, alte propuneri, se supune la vot proiectul de hotatariire privind alegerea pre~ed intelui 
de ~edinta: cine este pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se voteaza cu 6 voturi ,,pentru", astfe l 
se adopta Hotararea Consiliu lu i local nr. 31/2019. 

Domnul pre~edinte de ~edinta (lb. maghiara): prezinta ordinea de zi: 
I. Aprobarea procesului-verbal al ~edintei ordinare din data de 09.07.2019. 
2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea executiei bugetare la 30 .06.2019 . 

Initiaza: Deszke Janos, primar. 
Prezinta: Deszke Janos, primar. 

3. PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului local pe total ~i pe seqiunile de 
functionare ~i de dezvoltare, precum ~i modificarea programului de investitii al Comunei Moac~a pe 
anul2019. 

Initiaza: Deszke Janos, primar. 
Prezinta: Deszke Janos, primar. 

4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea amenajamentului pastoral al Comunei 
Moac~a. 

Initiaza: Deszke Janos, primar. 
Prezinta: Deszke Janos, primar. 

5. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea structurii organizatorice ~i a Statului de 
funqii al aparatului de specialitate ale Primarului comunei Moaqa. 
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Initiaza: Deszke Janos, primar. 
Prezinta: Deszke Janos, primar. 

6. PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea raportului privind activitatea desra~urata de 
asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestru I al anului 2019. 

Initiaza: Deszke Janos, primar. 
Prezinta: Deszke Janos, primar. 

7. Diverse. 
Domnul primar: (limba maghiara): propune suplimentarea ordinii de zi cu un nou punct, punctul 
nr. 7, ~i anume: Proiect de hotarare privind modificarea ~i completarea inventarului bunurilor care 
apartin domeniului public al comunei Moac~a, judetul Covasna, \'nsu~it prin Hotararea Consiliului 
local nr. 50/2017. Ca urmare efectuarii receptiei lucrarilor de constructii aferente investitiei 
,,Construire teren de sport polivalent ~i a instalatiei de iluminat nocturna \'n localitatea Moaqa, 
comuna Moac~a, judetul Covasna", se impune solicitarea sumelor necesare decontarii lucrarilor 111 
cauza, 111 eel mai scurt timp posibil. 
Domnul pre~edinte de ~edinta (lb . maghiara) : supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu punctul 
nr. 7: cine este pentru, cine este \'mpotriva, cine se abtine? Se voteaza, cu 6 voturi ,,pentru". 
Se \'nscriu la punctul Diverse urmatorii consilieri locali: Molnar Arpad; Zolde Csaba-Andras; Pal 
Gabor ~i Badi Juliu . 
Nefiind alte propuneri privind ordinea de zi domnul pre~edinte de ~edinta supune la vot ordinea de zi 
completata: cine este pentru, cine este 1mpotriva, cine se abtine? Se aproba cu 6 voturi ,,pentru". 

Doamna secretar prezinta primul punct de pe ordinea de zi: procesul-verbal al ~edintei 
ordinare din data 09 iulie 2019 . 

Nefiind 1ntrebari, interpelari, domnul pre~edinte de ~edinta supune la vot deschis aprobarea 
procesului-verbal \'ncheiat cu ocazia ~edintei ordinare din data de 9 iulie 2019. Ci~e este pentru, cine 
este 1mpotriva, cine se abtine? 6 consilieri au votat "pentru" aprobarea procesului-verbal, astfel, cu 
unanimitate de voturi ale celor prezenti, procesul-verbal a fost aprobat 111 forma initiala. 
Domnul primar (limba maghiara) : prezinta al doilea punct pe ordinea de zi: Proiect de hotarare 
privind aprobarea executiei bugetare la 30.06.2019. Cite~te Referatul de aprobare nr. 1563/ 12.08.2019; 
Raportul de specialitate nr. 1564/12.08.2019, Proiectul de hotarare avizat pentru legalitate de catre 
secretarul comunei; Referatele privind avizul favorabil ale comisiilor de specialitate nr. 1 ~i nr. 3. 

Nefiind discutii se supune la vot proiectul de hotatarare pe articole ~i pe ansamblu: cine este 
pentru, cine este 1mpotriva, cine se abtine? Se adopta 111 unanimitate cu votul ,,pentru" al celor 6 
consilieri locali prezenti, astfel se adopta Hotararea Consiliului local nr. 32/2019. 

Punctul trei pe ordinea de zi se refera la rectificarea bugetului local pe total ~i pe seqiunile de 
functionare ~i de dezvoltare, precum ~i la modificarea programului de investitii al Comunei Moaqa pe 
anul 2019. 
Domnul primar (limba maghiara): prezinta Referatul de aprobare nr. 1560/12.08.2019; Raportul de 
specialitate nr. 1561/12.08.2019, proiectul de hotarare avizat pentru legalitate de catre secretarul 
comunei; Referatele privind avizul favorabil ale comisiilor de specialitate nr. 1 ~i nr. 3. 

Nefiind discutii, pre~edintele de ~edinta supune la vot proiectul de hotarare pe articole ~i pe 
ansamblu: cine este pentru, cine este 1mpotriva, cine se abtine? Se adopta 111 unanimitate cu votul 
,,pentru" al celor 6 consilieri locali prezenti, astfel se adopta Hotararea Consiliului local nr. 33/2019. 

Punctul patru pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea amenajamentului pastoral al 
Comunei Moac~a. 
DI. primar (limba maghiara): prezinta: Procesul-verbal de predare-primire al Amenajamentului 
pastoral 111cheiat 1ntre Comuna Moac~a ~i S.C. NEW WAY S.R.L.; Expunerea de motive nr. 
983/12 .06 .2019; Rapo1tul de specialitate nr. 984/12.06.201 9. Arata ca: au fast respectate prevederile 
Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala \'n administratia publica, republicata; Referatul 
privind avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3, proiectul de hotarare s-a avizat pentru 
legalitate de catre secretarul comunei. 
Nefiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare: cine este pentru, cine este 1mpotriva, cine se 
abtine? Se adopta 111 unanimitate cu votul ,,pentru" al celor 6 consilieri locali prezenti, astfel se adopta 
Hotararea Consiliului local nr. 34/2019. 
Punctul cinci pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea structurii organizatorice ~i a 
Statului de functii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Moac~a. 
DI. primar (limba maghiara): prezinta: Referatul de aprobare nr. 1569/12.08.2019 ~i Rapo1tul de 
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specialitate, nr. 1570/12.08.2019 care descriu 111 mod detaliat modificarile prop use; avizul favorabil al 
Comisiei de specialitate nr. 3; proiectul de hotarare avizat pentru legalitate de catre secretarul 
comunei. 
Nefiind discutii pre~edintele ~edintei supune la vot proiectul de hotarare: cine este pentru, cine este 
1mpotriva, cine se abtine? Se adopta 111 unanimitate cu votul ,,pentru" al celor 6 consilieri locali 
prezenti, astfel se adopta Hotararea Consiliului local nr. 35/2019. 

Punctul sase pe ordinea de zi: Proiect de hotarare pentru aprobarea rapo1tului privind activitatea 
desra~urata de asistentii persona Ii ai persoanelor cu handicap grav pe semestru I al anului 2019. 
Domnul primar: (limba maghiara) : cite~te Referatul de aprobare nr. 1550/08.08.2019, Rapo1tul de 
specialitate nr. 1551/08.08.2019; Rapo1tul intocmit de persoana cu atributii de asistenta sociala. 
Nefiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare: cine este pentru, cine este tmpotriva, cine se 
abtine? Se adopta 111 unanimitate cu votul ,,pentru" al celor 6 consilieri locali prezenti, astfel se adopta 
Hoti'irarea Consiliului local nr. 36/2019. 

Punctul sapte de pe ordinea de zi : proiect de hotarare privind modiftcarea ~i completarea 
inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Moaqa, 1nsu~it prin H.C.L. nr. 
50/2017. 
Domnul primar (limba maghiara): prezinta: procesul-verbal nr. 1451/17 .07.2019 la terminarea 
lucrarilor privind executia lucrarilor de constructii aferente investitiei "Construire teren sport 
polivalent ~i a instalatiei de iluminat nocturna 111 localitatea Moac~a, comuna Moaqa, judetul 
Covasna"; Referatul de aprobare nr. 1589/19.08.2019, Raportul de specialitate nr. 1590/ 19.08.2019, 
Declaratia pe propria raspundere nr. 1586/19.08.2019 al secretarului comunei; avizul favorabil al 
comisiilor de specialitate nr. 1 ~i nr. 3, proiectul de hotarare avizat pentru legalitate de catre secretarul 
comunei. O 

Neftind discutii se supune la vot proiectul de hotarare: cine este pentru, cine este 1mpotriva, cine se 
abtine? Se adopta 111 unanimitate cu votul ,,pentru" al celor 6 consilieri locali prezenti, astfel se adopta 
Hoti'irarea Consiliului local nr. 37 /2019. 

Diverse: 
DI. consilier local Molnar Arpad (lb . m.) : 1. A mai propus, ~i revine iara~i cu propunerea, ca lista 
cuprinzand persoanele care au restante la impozite ~i taxe locale sa se afi~eze 111 comuna intr-un loc 
public. 
2. Propune, ca Primaria sa participa la un proiect sau program prin care se poate achizitiona pomi 
fructiftere traditionale, a~a cum au procedat ~i comunele: Yalea Cri~ului; Cernat, Ozun. 
3. Propune 1mprejmuirea cimitirului comun din Eresteghin . 
Domnul primar (limba maghiara): 111 ceea ceea ce prive~te aftsarea listei cu debitorii, se va proceda 
conform legii. In momentul 111 care se lanseaza o sesiune de depunere a cererilor de ftnantare 111 acest 
sens, vom face demersurile pentru a participa la proiect. In legatura cu cimiti 1trebuie vazut actele, 
daca exista CF? 
DI. consilier local Zolde Csaba-Andras (lb. m.) : Primaria sa transmita proprietarilor de caini o somatie 
pi'in care sa atraga atentia tuturor proprietarilor de caini sa nu lasa animalele liber pe teritoriul 
comunei . 
Domnul primar (limba maghiara): Se va transmite somatii . 
DI. consilier local Pall Gabor (lb. m.) : 1. Sunt probleme cu iluminatul public in satul Padureni, II 
roaia pe di. pri~r sa rezolva problema. 
2. Intreaba daca 1ncepand cu data de 1 septembrie a.c . se va asigura transportul locuitorilor din 
Padureni la Sfantu Gheorghe. 
Domnul primar (limba maghiara): Rezolvam problema iluminatului public . 
In ceea ce prive~te asigurarea transpottului locuitorilor din satul Padureni . Cu domana secretar am 
mers la Consiliul Judetean, unde ne-au comunicat, ca Consiliul Judetean Covasna a scos la licitatie 
transportul public de calatori 111 zonele urbane ~i rurale prin curse regulate speciale. Ca urmare a 
licitatiei se va atribui ~i licentele de traseu pentru transpottul respectiv, deci ulterior ftnalizarii acestor 
proceduri se va afla care va ft societatea care va asigura acest servciu locuitorilor din satul Padureni . 
DI. consilier local Pall Gabor (lb. 111.) :in cadrul ~edintei din 17.05 .2019 am propus vanzarea al 
vechiului microbus ~colar, acum revin la aceasta solicitare. 
Domnul primar (limba maghiara): se vor face demersurile necesare ~i in acest sens. 
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Pre~edintele de ~edinta constata nu exista alte probleme de discutat 'in cadrul ~edintei, astfel 
~edinta se 1ncheie. 

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 22 august 2019. 

PRE~EDINTE DE ~ED INT A 
Badi Juliu 
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CONTRASEMNEAZA. 
Secretar 

Fiilop-Fuer M. Zelinda 
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