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ROMANIA 

JUDETUL COV ASNA 

COMUNA MOAC~A 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 183/2020 

PROCESUL-VERBAL nr. 1/2020 
incheiat in cadrul ~edintci ordinare a Consiliului local al comunei Moac~a din data de 23 

ianuarie 2020, desfii~urata in Sala de ~edinte a primariei Moac~a 

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

Lipsesc consilierii locali: Ilyes Matild, Kovacs Tiberiu ~i Pal Jeno. .; 
La ~edinta sunt prezenti primarul comunei Moaqa dl. Deszke Janos si dna. Fillop

Fuer M. Zelinda, secretarul general al comunei. 

Convocarea Consiliului local al comunei Moaqa s-a facut prin Dispozitia primarului 
comunei Moaqa nr. 2/2020, in conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), ati. 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 completarile ulterioare, care a fost adusa la cuno~tinta locuitorilor prin 
afi~are. 

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 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 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 administrative, cu completarile 
ulterioare. 

p9rpm1Lpre~(;cii11t(; de ~(;cli11ta Pall Qibqr: ureza bun venit celor prezenti. Supune la vot 
procesul-verbal al ~edintei extraordinare din data de 20.12.2019. Cine este pentru, cine este 
~mpotr,iva, cine ,se abtine? Se aproba cu 6 voturi ,,pentru". 
In continuare prezinta ordinea de zi : punctu 1 s-a aprobat. 
2.PROIECT DE HOTARARE pentru validarea Dispozitiei primarului nr. 1/2020 privind 
acoperirea definitiva din excedentul anului precedent a deficitului seqiunii de dezvoltare a 
bugetului local, sursa A. 

Prezinta: Deszke Janos, primar. 
3.PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea salariului de baza ai functionarilor publici ~i 
angajatilor contractuali din aparatul de speci'alitate al primarului Comunei Moaqa pentru anul 
2020. 

Prezinta: Deszke Janos, primar. 
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4.PROIECT DE HOTARA.RE privind stabilirea indemnizatiei lunare de care beneficiaza 
consi lierii locali incepand cu data de 1 ianuarie 2020. 

Prezinta: Deszke J c'mos, primar 
5.PROIECT DE HOTARA.RE privind aprobarea cotizatiei Cornunei Moaqa la Asociatia de 
Dezvoltare Intercornunitara "Si stem integrat de management al de~eurilor in judetul Covasna" 
pe anul 2020. 

Prezinta: Deszke Janos, primar .. 
6.PROIECT DE HOT ARA.RE privind aprobarea unui studiu, precurn 9i a proiectului Actului 
aditional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare ~i depozitare 
de9euri in judetul Covasna nr. 128/28.04.2017, incheiat intre Judetul Covasna ~i Societatea 
S.C. ECO BIHOR S.R.L. 

Prezinta: Deszke Janos, primar 
7.PROIECT DE HOT ARA.RE privind organizarea retelei ~colare a unitatilor de invatarnant 
preuniversitar de stat de pe raza adrninistrativ-teritoriala a cornunei Moac~a, pentru anul 2020-
2021. 

Prezinta: Deszke Janos, primar. 
8.PROIECT DE HOTARA.RE privind aprobarea raportului privind activitatea desfa~urata de 
asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe sernestrul II al anului ~O 19. 

Prezinta: Deszke Janos, primar. 
9.DIVERSE 

Dornnul pre9edinte de 9edinta intreaba, daca exista alte propuneri observatii legate de 
ordinea de zi? 

J;2<;>1pgt1Lgrirnar: propune: 
1. introducerea unui nou punct pe ordinea de zi, si anume: Proiect de hotarare 

privind aprobarea incetarii contractului de inchiriere nr. 1.708/28.08 .2017 iricheiat intre 
Comuna Moaqa 9i domnul Lak6s Istvan. A9a dupa cum reiese din Formularul de mi9care al 
animalelor 9i din datele de identificare a exploatatiei , constituind anexe la Adeverinta nr. 
6/21.12.2020 eliberata de dr. Florea Miron, in data de 21.12.2019 dornnul Lak6s Istvan a 
vandut ovinele 9i in baza clauzelor contractuale, situatia lipsei animalelor conduce la incetarea 
contractului de pa9unat in cauza. · 

2. prezentarea · raportului Camerei de conturi Covasna nr. 2684/10.12.2019, 
111registrat la institutia noastra sub nr. 2297 /13.12.2019. 

La punctul Diverse se inscriu domnii consilieri locali: Molnar A..rpad ~i Forro Karoly. 
Nefiind alte propuneri domnul pre~edinte de ~edinta supune la vot introducerea 

proiectului de hotarare privind incetarea Contractului m. 1708/2018. Cine este pentru, cine 
este impotriva, cine se abtine? Se aproba cu 6 voturi ,,pentru". 
Supune la vot prezentarea raportului Camerei de conturi Covasna: cine 'este pentru, cine este 
impotriva, cine se abtine? Se aproba cu 6 voturi ,,pentru". 
Supune la vot ordinea de zi completata: cine este pentru, cine este impotriva, cine se abtine? 
Se aproba cu 6 voturi ,,pentru" . 

Domnul rima_r in cadrul proiectului de hotarare pentru validarea Dispozitiei primarului nr. 
1/2020 privind acoperirea definitiva din excedentul anului precedent a deficitului sectiunii de 
dezvoltare a bugetului local, sursa A, prezinta: 

Referatul de aprobare al primarului comunei Moaqa nr. 55/13.01.2020; Raportul de 
specialitate nr. 56/13.01.2020 intocmit de Compartimentul de resort, avizele favorabile ale 
Comisiilor de specialitate nr. 1 ~i a comisiei nr. 3; proiectul de hotarare nr. 57/13.01.2020, 
avizat pentru legalitate. 
Nefiind discutii, domnul pre9edinte 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. 1/2020. 
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Domnul __ primar: prezinta proiectul de hotarare privind stabilirea salariului de baza al 
funqionarilor publici $i angajatilor contractuali din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului Comunei Moaqa pentru anul 2020. Cite$te Referatul de aprobare al primarului 
comunei Moaqa nr. 76/ 14.01.2020. 
Prezinta 'in mod · detaliat Raportul de specialitate nr. 77114.01.2020 intocmit de 
compartimentul de resort. Raportul cuprinde stabilirea salarizarii bibliotecarului $i ale 
asistentilor personali, identificand ambele cate,gorii in parte. in cazul in care salariile 
functionarilor publici $~ contractuali din cadrul familiei ocupationale "Administratie" din 
administratia locala in urma majorarii ar depa$i indemnizatia viceprimarului, se aplica 
dispozitiile legale privind plafonarea la nivelul indemnizatiilor demnitarilor (al 
viceprimarului) , respectand ierarhia functiilor. Tocmai din acest motiv s-a procedat la 
scaderea coeficientului la anumite posturi. 
Referitor la sporuri: incepand cu luna ianuarie 2020, cuantumul sporurilor acordate 
personalului platit din fonduri publice se poate mentine la nivelul celui acordat in luna 
decembrie 2019, daca personalul ocupa aceea$i functie $i i$i desfa$oara activitatea in acela$i 
conditii. Functionarii publici $i personalul contractual beneficiaza $i in anul 2020 de vouchere 
de vacanta in cuantum de 1.450 lei anual, $i de indemnizatie de hrana in cuantum de 347 lei 
lunar. Angajatii pot beneficia de cre$teri salariale $i prin promovare in funct¥, grade $i trepte 
profesionale, cat $i prin avansarea in gradatii, in conditiile legii. Personalul care exercita 
activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiaza de 
o majorare a salariului_ de baza cu 10%. 
Se mai arata, ca angajtii au fost consultati asupra proiectul de hotarare; ca proiectul a fost 
transmis pentru avizare Sindicatului Democratic al Bugetarilor din Romania $i Comisiilor de 
specialitate nr. 1 $i nr. 3 ale Consiliului local Moaqa $i s-a avizat pentru legalitate de catre 
secretarul comunei. 

Domnul re edinte de edinta: intreaba daca exista observatii, propuneri legate de acest 
proiect de hotarare? 
Nefiind discutii , domnul pre$edinte de $edinta supune la vot proiectul de hota.rare: 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. 2/2020. 

Domnul rimar: prezinta proiectul de hotarare privind stabilirea indemnizatiei lunare de care 
beneficiaza consilierii locali incepand cu data de 1 ianuarie 2020. 
Arata, ca indemnizatiile persoanelor care detin funqii de demnitate publica se vor mentine in 
anul 2020 la nivelul aferent lunii decembrie 2019. in anul 2020 nivelul maxim al 
indemnizatiilor consilierilor locali se mentine la 10% din indemnizatia lunara a primarului. in 
proiectul de hotarare indemnizatia bruta lunara s-a stabilit la suma de· 416 lei, reprezentand 
5% din indemnizatia primarului. 
Referatul de aprobare al primarului comunei Moaqa nr. 89/15 .01.2020; Raportul de 
specialitate nr. 90/15.01.2020 intocmit de catre compaiiimentul financiar-contabil , impozite $i 
taxe cuprind cele prezentate de domnul primar. Comisiile de specialitate nr. 1 $i nr. 3 au 
acordat aviz favorabil $i proiectul de hotarare a fost avizat pentru legalitate de catre secretarul 
comunei. 

Q9mg11l pr~~~<:iinte de St;:qigJii: intreaba daca exista propuneri, sugestii, observatii legate de 
acest proiect de hotarare? 

Domnul consilier Badi Juliu : i$i manifesta regretul, ca in anul 2017 cu ocazia stabilirii 
indemnizatiei de $edinta pentru participarea la $edintele Consiliului local $i la lucrarile 
$edintelor comisiilor de specialitate, consilierii locali nu au aprobat indemnizatia reprezentand 
10% din indemnizatia primarului. 
Nefiind alte observatii domnul pre$edinte 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. 3/2020. 
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Domnulpriml:lr: prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea cotizatiei Comunei Moaqa 
la Asociatia de Dezvoltare lntercomunitara "Sistem integrat de management al de~eurilor in 

, judetul Covasna" pe anul 2020. 
Arata, ca in baza Hotarari i nr. 18/2019 a asociatiei, cuantumul cotizatiei comunei Moaqa 
pentru anul 2020 este 500 lei/an. Prezinta: Referatul de aprobare al primarului comunei 
Moaqa nr. 70/14.01.2020; Raportul de specialitate nr. 71/14.01.2020 intocmit de 
compartimentul de reso11, avizele favorabile ale Comisiei de specialitate nr. 1 ~i nr. 3, avizul 
pentru legalitate al secretarului comunei. 

Qqm11JJLPr~~~ciirite ci~ ~~ciinJ~: intreaba daca exista propuneri, sugestii, observatii legate de 
acest proiect de hotarare? 
Nefiind discutii , domnul pre~edinte 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 prezen!i, astfel se adopta Hotararea Consiliului local nr. 4/2020. 

Domnul primar: prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea unui studiu, precum ~i al 
proiectului Actului aditional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, 
tratare ~i depozitare de~euri in judetul Covasna nr. 128/28.04.2017, incheiat intre Judetul 
Covasna si Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L. , , ~ 

Cite~te' adresa Asociatiei, arata referatul de aprobare in care sunt detaliate modificarile incl use 
in proiect. Prezinta: fi~a de fundamentare a investi!iilor; Studiul echipei de lucru desemnat 
prin Decizia directorului executiv al asociatiei; Proiectul actului aditional nr. 3 la contractul 
de delgare a gestiunii servicilui de transfer, tratare ~i depozitare de~euri in judetul Covasna nr. 
128/2017; Referatul de aprobare nr. 2.304/13.12.2019; Raportul de specialitate nr. 
2.304/13.12.2019 al secretarului comunei, avizul comisiilor de specialitate nr. l~i nr. 3 ale 
Consiliului local, respectiv avizul de legalitate al secretarului comunei. 
Nefiind discutii, domnul pre~edinte de ~edinta supune la vot proiectul de hotarare: cine este 
pentru, cine este impotriva, cine se ab!ine? Se adopta in unanimitate cu votul ,,pentru" al celor 
6 consilieri locali prezenti , astfel se adopta Hotararea Consiliului local nr. 5/2020. 

Domnul primar: prezinta proiectul de hotarare privind organizarea retelei ~colare a unitatilor 
de invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Moaqa, 
pentru anul 2020-2021. Arata, ca exista avizul conform al Inspectoratului ~colar Judetean 
Covasna; Referatul de aprobare nr. 59/13.01.2020; Raportul de specialitate nr. 60/13.01.2020 
al secretarului comunei, avizul comisiilor de specialitate nr. 2 ~i nr. 3 ale Consiliului local ~i 
avizul pentru legalitate al secretarului comunei. 
Nefiind discutii , domnul prqedinte de ~edinta supune la vot proiectul de hotarare: cine este 
pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se adopta in unanimitate cu v~tul ,,pentru" al celor 
6 consilieri locali prezenti, astfel se adopta Hotararea Consiliului local nr. 6/2020. 

PomnuLpdI11l:lf: prezinta proiectul de hotarare pentru aprobarea raportului privind activitatea 
desfa~urata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 
2019. 
Domnul primar cite~te raportul elaborat de persoana responsabila cu atributii de asistenta 
sociala; prezinta Referatul de aprobare al primarului comunei Moaqa nr. 64/13.01.2020; 
Raportul de specialitate nr. 65/13.01.2020 intocmit de secretarul comunei, avizul favorabil a 
Comisiei de specialitate nr. 2 ~i a comisiei de specialitate nr. 3, avizul pentru legalitate al 
secretarului comunei. 
Nefiind discutii, domnul pre~edinte de ~edinta supune la vot proiectul de hotarare: cine este 
pentru, cine este impotriva, cine se ab!ine? Se adopta in unanimitate cu votul ,,pentru" al celor 
6 consilieri locali prezenti, astfel se adopta Hotararea Consiliului local nr. 7 /2020. 

QgmJ1t1Lpi:ima.,r trece la prezentarea punctului introdus pe ordinea de zi: proiect de hotarare 
privind aprobarea incetarii contractului de inchiriere nr. l.708/28.08.2017, incheiat intre 
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Comuna Moac$a $i domnul Lak6s Istvan. 
A~a dupa cum s-a aratat ~i la inceputul ~edintei in data de 21.12.2019, domnul Lak6s Istvan a 
vandut" animalele cu care a realizat pa~unatul pe terenul inchiriat in baza contractului nr. 
1708/2017, dovedind acest fapt cu adeverinta, formularul de mi~care al animalelor ~i cu datele 
cuprinzand identificarea exploatatiei, eliberate de dr. Florea Miron, in consecinta intervine 
incetarea contractului in cauza. · 
Se prezinta cererea nr. 74/14.01.2020 al d-lui Lak6s Istvan; adeverinta nr. 6/21:01.2020 
eliberata de Cabinetul veterinar Moaqa, avizul favorabil a comisiei de specialitate nr. 3 al 
Consiliului local; avizul de legalitate al secretarului comunei. 
Nefiind discutii, domnul pre~edinte 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. 8/2020. 

Domnul .12rimar: cite~te Decizia nr. 34/12.12.2019 a Camerei de Conturi Covasna inregistrata 
la institutia noastra sub nr. 2297/13.12 .2019, anexa la prezentul proces-verbal. 
Punctul Diverse : 
Domnul consilier Molnar Arg~c:l: solicita, ca in viitor anuntul concursurilor de recrurate · 
oragizate pentru ocuparea unor posturi din cadrul aparatului de specialit~te al primarului 
comunei Moac~a in afara de Monitor.ul Oficial al Romaniei, site-ul: postmi.gov; ziarele de 
larga circulatie ~i locale de limba romana, in afara de anunturile publicate pe site-ul $i pe 
avizierul institutiei sa fie publicate atat in ziarul Haromszek cat ~i in ziarul Szekelyhirmond6. 
Domnul consilier propune elaborarea unui proiect de hotarare in acest sens. 
Domnul consilier Forro Karoly: acuza conducerea primariei ca anuntul concursurilor de 
recrutare oragizate in data de 20 decembrie 2019, nu a fost publicat pe pagina web a 
institutiei. 
Doamna secretar: respinge acuzatia nedreapta ~i se arata domnului consilier, ca anuntul a fost 
publicat pe site ~i se pastreaza pe perioada stabilita de lege. 
Domnul con$iJi~r fQUQ KctrnJy: spune, ca a solicitat ajutorul unui expert care a cautat anuntul 
pe pagina web a institutiei ~i nu s-a gasit. 
Doamna secretar: intreaba pe domnul consilier daca i~i aminte~te data sau perioada la care s-a 
cautat? 
Domnul consili~rF9If9Kctrnly: la sfaqitul lunii octombrie. 
Doamna secretar: ca urmare a indeplinirii procedurilor prevazute de lege $i al avizului 
Agentiei Nationale a Functionarilor Publici, anuntul a fost publicat pe site-ul institutiei in data 
de 12 noiembrie 2019, iar concursul de recrutare a fost organizat in data de 20 decembrie 
2019, respectand prevederile legislatiei in materie. , 
Totodata, il roaga pe domnul consilier, in cazul in care are nedumeriri in ceea ce prive~te 
actvitatea institutiei, ori in demararea unor proceduri, sa apeleze la angajatii primariei a~a cum 
a fa.cut ~i pana in prezent, atat aparatul de specialitate al primarului, cat ~i domnul primar sta 
la dispozitia consilierilor locali. 

Pre~edintele de ~edinta constata, ca nu exista alte probleme de discutat in cadrul 
$edintei, astfel ~edinta se incheie. 

Prezentul Proces-verbal s-a incheiat intr-un singur exemplar, care se pastreaza la 
dosarul $edintei, in arhiva Primariei comunei Moaqa, judetul Covasna. 

Moaqa, la 23 ianuarie 2020. 

PRE~EDINTE DE ~EDIN 
Pall Gabor 

I)/ 
Contrasemneaza 

Secretar general al comunei 
Fiilop-Fuer M. Zelinda 
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