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ROMANIA 
JUDETUL COY ASNA 

COMUNA MOAC$A 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 2.159/26.11.2119 

PROCES-VERBAL NR. 11/2019 
incheiat in cadrul ~edintei ordinare a Consiliului local al comunei Moac~a, din data de 

26 noiembrie 2019, desfa~urata in Sala de ~edinte a primariei Moac~a 

Sunt prezenti consilierii locali: Badi Juliu; Bartha Sandor; Forro Karoly; Molnar 
Arpad; Pall Gabor; Zol1e Csaba-Andras. 

Lipsesc consilierii locali : Ilyes Mati ld, Kovacs Tiberiu ~i Pal Jeno. 
La ~edinta sunt prezenti primarul comunei Moac~a dl. Deszke Janos si dna. Ftilop

Fuer M. Zelinda, secretarul general al comunei . Participa doamna Fabi.an Iren, referent in 
cadrul compartimentului financiar-contabil , impozite ~i taxe. 

Convocarea Consiliului local al comunei Moaqa s-a :facut prin Dispozitia primarului 
comunei Moaqa nr. 90/2019, in conformitate cu prevederile art. 13 3 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. · 

Pre~edintele de ~edinta este di. consilier local Molnar Arpad, ales prin Hotararea 
Consiliului local nr. 41 /26.09.2019. 

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 des:fa~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 6 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 ~1 

completarile ulterioare. 
Domnul pre~edinte de ~edinta prezinta ordinea de zi : 

1. Aprobarea procesului-verbal a ~edintei ordinare din data de 28.10.2019. 
2. PROJECT DE HOT A.RARE privind aprobarea executiei bugetului general a 

Comunei Moaqa la data de 30.09.2019 . 
Pr~:z:ir1Jii: Deszke Janos, primar. 

3. PROJECT DE HOT.A.RARE privind rectificarea bugetului general a Comunei 
Moaqa pe total ~i pe sectiunile de funqionare ~i de dezvoltare, precum ~i modificarea 
Programului de ivestitii pe anul 2019. 

Prezinta: Deszke Janos, primar. 
4. PROJECT DE HOT A.RARE privind aprobarea cuantumului cotizatiei anuale a 

Comunei Moaqa la Asociatia Comunelor din Romania. 
Pr~z:inta: Deszke Janos, primar. 
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5. PROIECT DE HOT.A.RARE privind alocarea sumei de 56.000 lei +TVA pentru 
intocmirea Studiului de Fezabilitate $i a documentatiei tehnico-economice pentru obiectivul 
"Reabilitare, modernizare, dotare Gardinifa cu program normal Teleki Zsigmond, Moaqa." 

Prezinta: Deszke Janos, primar. 
6-.-- PROIECT DE HOT A.RARE privind alocarea sumei de 45 .000 lei + TVA pentru 

elaborarea $i depunerea Cererii de finantare in linia de finanfare deschisa pentru obiectivul 
"Reabilitare, modernizare, dotare Gardinifa cu progr~m normal Teleki Zsigmond, Moaqa." 

Prezintil._: Deszke Janos, primar. 
7. PROIECT DE- HOT.A.RARE privind aprobarea refelei $Colare a unitafilor de 

invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Moaqa pe 
anul $Colar 2020-2021 . 

Prezint.1: Deszke Janos, primar. 
8 DIVERSE. 

La punctul Diverse se inscriu domnii consilieri locali: Zolde Csaba-Andras; Forro Karoly; 
Pall Gabor. 
Nefiind alte ro .:t::ID.~ILc:\9D1D.11J p1·~$~<:ijr1Je <:i~ $~dj11Ji:l,supune la vot ordinea de zi: cine este 
pentru, Gine este impotriva, cine se abtine? Se aproba cu 6 voturi ,,pentru" . 

Doamna secretar prezinta rimul unct de e ordinea de zi: procesul-verbal al 
$edintei ordinare din data 28 octombrie 2019. 

Domnul consilier Badi Juliu: dore$te sa verifice, daca discutiile purtate pe marginea 
punctului 3 sunt cuprinse in procesul-verbal al $edintei anterioare, o roaga pe doamna secretar 
sa citeasca acesta parte. Dupa citire, domnul consilier constata ca discufiile sunt cuprinse in 
proces-verbal, motivandu-$i cererea ca nu pricepe, nu infelege hotararea in cauza. · 

Nefiind intrebari , interpelari, domnul pre$edinte de $edinta supune la vot deschis 
aprobarea procesului-verbal incheiat cu ocazia $edintei ordinare din data de 28 octombrie 
2019. Cine este pentru, cine este impotriva, cine se ab tine? 6 consilieri au votat "pentru" 
aprobarea procesului-verbal, astfel, cu unanimitate de voturi ale celor prezenti, procesul
verbal a fost aprobat in forma initiala. 

Domnul_99µsili~r .f9r:r9_J5,<:1r9}.y: folose$te un ton agresiv $i acuza pe doamna secretar 
ca, urmare a unui · raspuns elaborat de dansa la o cerere formulata de Cabinetul de avocat 
Calinic Sabin, semnat de catre domnul primar, domnul consilier a ajuns la Parchetul de pe 
langa Tribunalul Covasna. Domnul consilier sustine ca institufia trebuia sa informeze pe 
dansul, respectiv ca, consilierii locali au dreptul de a urmarii datoria cetafenilor din comuna. 

Doamna secretar: primaria a formulat raspuns la cererea Cabinetului de avocat 
susmenfionat. Prin cererea domnului avocat s-a aratat ca domnul consilier a declarat printre 
altele ca, in calitatea sa de consilier local are obligafia de a urmarii datoriile ale cetatenilor la 
bugetul local in baza unei hotarari a Consiliului local, in situatia in care nu exista un angajat a 
institutiei cu aceste atributii de evidenta $i colectare a taxelor. Domnul avocat solicita raspuns: 
daca in cadrul Consiliului local Moac$a s-a hotarat ca unii consilieri locali sa se ocupe de 
recuperarea creantelor cetatenilor de bugetul local sau la bugetul de stat $i daca exista o 
asemenea hotarare sa i se comunice. Totodata intreaba, daca exista sau nu un functionar cu 
atributii de evidenta $i colectare a taxelor. Se anexeaza copia declaratiei de martor a domnului 
consilier. 
Doamna secretar cite$te raspunsul institutiei: Consiliul local nu a desemnat prin hotarare nici
un consilier local sa se ocupe de recuperarea creantelor cetafenilor la bugetul local $i in cadrul 
institutiei exista angajat cu aceste atributii. Intreaba pe domnul consilier daca raspunsul era 
corect? Ce altceva trebuia sa raspunda institutia? 

Domnul consilier ForrQ. Karol :.trebuia formulat un raspuns simplu: "nu este cazul". 
Domnul_primar(limba_maghiara): prezinta al doilea unct e ordinea de zi: Proiect 

de hotarare privind aprobarea executiei bugetului general a Comunei Moaqa la data de 
30.09.2019. 
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Cite$te Referatul de aprobare nr. 2.085/14.11.2019; Raportul de specialitate nr. 
2.086/ 14. 11.20 19, Proiectul Lie hotarare avizat pentru legalitate de catre secretarul comunei nr. 
2.087/14.11.20192.; prezinta referatele privind avizul favorabil ale comisiilor de specialitate 
nr. 1 si nr. 3. 

' Doctm11a Fc:ibic:111 Jre11: prezinta contul de executie al bugetului local , astfel : la partea de 
venituri: prevederi bugetare aprobate: 3.257.920 lei; prevederi bugetare cumulate: 2.801.070 
lei; drepturi constatate: 2.849.952 lei ; incasari realJzate: 2.423 .386 lei ; drepturi constatate de 
incasat: 420.61 1 lei. 
La partea de chetuieli: credite bugetare aprobate: 4.377.920 lei; credite bugetare cumulate : 
3.921.070 lei; angajamente bugetare 1.841.093 lei ; angajamente legale: 1.841.093 lei ; plati 
efectuate: 1.598.765 lei; angajamente legale de platit: 242.328 lei. ; cheltuieli efective: 
964.558 lei ; excedent: 824.765 lei. 

Nefiind discutii, domnul pre$edinte de $edinta supune la vot proiectul de hotarare pe 
articole $i pe ansamblu : cine este pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se adopta in 
unanimitate cu votul ,,pentru" al celor 6 consilieri locali prezenti, astfel se adopta Hotararea 
Consiliului local nr. 49/2019. 

Punctul trei e o-rdinea de zi se refera la rectificarea bugetului general a Comunei 
Moaqa pe total $i pe seqiunile de functionare $i de dezvoltare, precum $i modificarea 
Planului de investitii pe anul 2019. 
Domnul rimar (limba mag\1i1:trilt prezinta Referatul de aprobare nr. 2.082/14.11.2019; 
Raportul de specialitate nr. 2.083/14.11.2019, proiectul de hotarare avizat pentru legalitate de 
catre secretarul comunei nr. 2.084/14.11.2019; Referatele privind avizul favorabil ale 
comisiilor de specialitate nr. 1 $i nr. 3. 
Doamna Fabian Ir¢n: la partea de venituri $i partea de cheltuieli se evidentiaza suma de 4,3 
mii lei din incasarile realizate peste nivelul bugetului aprobat. Se cuprinde suma de 125 mii 
lei de la cap. 84.02 la 65.02 aipentru realizarea obiectivului de investitii Reabilitare, 
modemizare $i dotare gradinita cu program normal Teleki Zsigmond, Moaqa. 
Nefiind discutii, pre$edintele de $edinta supune la vot proiectul de hotarare: cine este pentru, 
cine este impotriva, cine se abtine? Se adopta in unanimitate cu votul ,,pentru" al celor 6 
consilieri locali prezenti, astfel se adopta Hotararea Consiliului local nr. 50/2019. 

Punctul atru e ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului 
cotizatiei anuale a Comunei Moaqa la Asociatia Comunelor din Romania. 
DI. primar (limba maghia.I~t in cadrul $edintei ordinare din luna septembrie s-a adoptat 
H.C.L. nr. 40/2019 privirtd aprobarea aderarii Comunei Moaqa la Asociatia Comunelor din 
Romania, cu aceasta ocazie trebuie aprobat cuantumul cotizatiei 'de membru. Conform 
Hotararilor Asociatiei Comunelor din Romania s-a stabilit suma de 1.000 lei raportat la 
numarul locuitorilor comunei . 
Nefiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare: cine este pentru, cine este impotriva, 
cine se abtine? Se adopta in unanimitate cu votul ,,pentru" al celor 6 consilieri locali prezenti, 
astfel se adopta Hotararea Consiliului local nr. 51/2019. 

Punctul cinci pe ordinea de zi: proiect de hotarare privind alocarea sumei de 56.000 
lei +TVA pentru intocmirea Studiului de Fezabilitate $i a documentatiei tehnico-economice 
pentru obiectivul "Reabilitare, modernizare, dotare Gardinita cu program no1mal Teleki 
Zsigmond, Moaqa." 
QL prim1:tr(limp§: ma.g\1i§:r~}: prezinta proiectul de hotarare pentru intocmirea Studiului de 
fezabilitate a documentatiei tehnico-economice al obiectivului "Reabilitare, modernizare, 
dotare Gardinita cu program normal, Moaqa"; Referatul de aprobare nr. 2.102/18.11.2019; 
Raportul de specialitate nr. 2.103/18.11.2019 al Compartimentului financiar-contabil , 
impozite $i taxe; avizul favorabil ale comisiilor de specialitate nr. 1 $i 3 
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Nefiind alte propuneri pre$edintele $edintei supune la vot proiectul de hotarare: cine este 
pentru, cine este impotriva, Gine se abpne? Se adopta in unanimitate cu votul ,,pentru" al celor 
6 consilieri locali prezenti , astfel se adopta Hotara_r~a ~9_1}siliului local nr. 52/2019. 

Punctul ase ~ _9nJinea de zi:_proiect de hotarare privind alocarea sumei de 45 .000 
lei + TV A pentru elaborarea $i depunerea Cererii de finantare in linia de finantare deschisa 
pentru obiectivul "Reabilitare, modernizare, dotare .. Gardinita cu program normal Teleki 
Zsigmond, Moaqa." 
QI, prima.r (limba maghiara): proiect de hotarare pentru ela:borarea $i depunerea cererii de 
finantare in linia de finantare deschisa pentru obiectivului "Reabilitare, modernizare, dotare 
Gardinita cu program normal Teleki Zsigmond, Moaqa' ' ; arata Referatul de aprobare nr. 
2.105/18.11.2019; Raportul de specialitate nr. 2 .106/18.11.2019 al Compartimentului 
financiar-contabil , impozite $i taxe; avizul favorabil ale comisiilor de specialitate nr. 1 $i 3. 
Nefiind propuneri pre$edintele $edintei supune la vot proiectul de hotarare: cine este pentru , 
cine este impotriva, cine se abtine? Se adopta in unanimitate cu votul ,,pentru" al celor 6 
consilieri locali prezenti , astfe] se adopta Hotararea Consiliului local nr. 53/2019. 

Punctul sa te e ·ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea retelei $CO!are a 
unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritoriala a comunei 
Moaqa pe anul $Colar 2020-2021. 

Domnul primar arata adresa Inspectoratului $colar Judetean Covasna inregistrata la 
Primaria comunei Moaqa sub nr. 2.091/14.11.2019, prin care se solicita realizarea proiectului 
de retea $Colara, pana la data de 1 decembrie 2019; adresa nr. 534/ 19.11.2019 a $colii 
gimnaziale "Orban Balazs" din comuna Moaqa, inregistrata la Primaria comunei Moaqa sub 
nr. 2117119.11 .2019 referitoare la fundamentarea cifrei de $Colarizare pentru anul $COiar 
2020-2021, aratand importanp mentinerii structurii $i a formei actuate ale claselor primare 
din Padureni, asigurand astfel elevilor procesul instructiv-educativ optim. In anul $Colar 2020-
2021 numarul total de elevi va fide 138, iar numarul posturilor didactice va fi 14,04 posturi . 
Prezinta Referatul de aprobare nr. 2 .118/ 19.11.2019, Raportul de specialitate nr. 
2.119/19.11 .2019 ; avizul favorabil ale Comisiei de specialitate nr. 2 $i 3; proiectul de hotarare 
nr. 2.120/ 19.11.2019 avizat pentru legalitate de catre secretarul comunei. 
Nefiind alte propuneri pre$edintele $edintei supune la vot proiectul de hotarare: cine este 
pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se adopta in unanimitate cu votul ,,pentru" al celor 
6 consilieri locali prezenti , astfel se adopta Hotararea Consiliului local nr. 54/2019. 

Diverse: 
Dl. consilier local Zolde C?.ctb.ct~h-11<i_rcts_(lb., mJ: propune terminarea lucrarilor de reabilitare 
a strazii -ie~ire de la terenul de sport. 
Domnul rim~r_(Urnb.<::1.ma.ghiara) : dupa intabularea strazilor din comuna primaria are intentia 
de a demara lucrari de asfaltare . 
DI. consilier.J 99.a.L.f.9rrg K,i,rql y (Jb, .rnJ : ii roaga pe domnul primar ca in cursul anului viitor 
intrarile in curti sa fie asfaltate. 
Dl. consilier local_PaH_Gabor(lb. m.): intreaba daca primaria ar putea sa realizeze o casa 
mortuara in satul Padureni? 

DomnuL_mirna.r flirnP!:l. rn<1gh_i<::1riD: ar fi necesara construirea unei case mortuare in satul 
Padureni, s-a gandit deja la aceasta problema. Trebuie identificat un teren, proprietatea 
comunei. Se poate reali za si din bugetul local. 
DL <;9n;; ilier.Jocal PctUGabor (lb . m.): parohia reformata detine un teren langa biserica, care ar 
fi potrivita in acest scop . 

Pre~edintele de $edinta constata nu exista alte probleme de discutat in cadrul ~edintei , 
astfel $edinta se incheie. 
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Prezentul Proces-verbal s-a incheiat intr-un singur exemplar, care se pastreaza la 
dosarul ~edintei, in arhiva Primariei comunei Moaqa, judetul Covasna. 

Moacsa, la 26 noiembrie 2019. 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
Molnar Arpad . . 
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Contrasemneaza 
Secretar general al comunei 

Ftilop-Fuer M. Zelinda 
" ~ 
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