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ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNA MOACSA 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. l.634/24.08 .2020 

PROCES-VERBAL 
incheiat in cadrul ~edintei ordinare a Consiliului local al comunei Moaqa 

din data de 24 august 2020 

Sunt prezenti consilierii locali: Badi Juliu; Forro Karoly; Ilyes Matild; Molnar Arpad; 
Gajd6 Almos; Pall Gabor ~i Zolde Csaba-Andras. ,,. 

Lipsesc urmatorii consilieri locali: Bartha Sandor; Kovacs Tiberiu. 
La ~edinta sunt prezenti primarul comunei Moaqa dl. Deszke Janos, dna. Ftilop-Fuer 

M. Zelinda, secretarul comunei ~i doamna Fabian Iren, referent in cadrul aparatului de 
specialitate al primarului comunei Moaqa. 
Convocarea Consiliului local al comunei Moac~a s-a :facut prin Dispozitia primarului comunei 
Moaqa nr. 57/17.08.2020, in conformitate cu prevederile art. 133 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, respectand prevederile Hotararii nr. 
668/16 august 2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data 
de 16 august 2020, precum ~i stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru 
prevenirea ~i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 ~i Legea nr. 55/2020 privind 
unele masuri pentru prevenirea ~i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. Invitatia a 
fost adusa la cuno~tinta locuitorilor prin afi~are ~i prin postare pe site-ul institutiei, in data de 
17.08.2020. 

Pre~edintele de ~edinta este dl. consilier local Badi Juliu, ales prin Hotararea 
Consiliului local nr. 34/2020. 

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 une'i 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, 
trnducerea 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 7 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 ~i 
completarile ulterioare. 

Q9m11t1lprimc1r: ureaza bun venit tuturor consilierilor locali care participa la ~edinta 
ordinara din 24 august 2020. 

Inainte de inceperea ~edintei, consilierilor le este pusa la dispozitie ma~ti de protectie 
~i solutie pentru dezinfectarea mainilor. 
J)9mnuLpre~edi11t~ c:l~ ~~cli11t~ Bc1c:li)t11it1 (lp, mJ: ureaza bun venit celor prezenfi. Prezinta 
ordinea de zi a ~edintei a~a cum a fost propusa prin dispozitia primarului : 
1,. Aprobarea procesului-verbal a ~edintei ordinare din data de 27.07.2020. 
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2. PROJECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului local general al comunei 
Moaqa pe total ~i pe secfiunile de funcfionare ~i de dezvoltare, precum ~i mod(fzcarea 
Programului de investi{ii pe anul 2020. 
Prezinta: Deszke Janos, primar. 
3.---PROIECT DE HOT AR.ARE privind aprobarea execu{iei bugetului general de 
venituri ~i cheltuieli al comunei Moaqa, pe trimestrul II al anului 2020. 
Prezinta: Deszke Janos, primar. 
-4_--PROIECT DE HOT AR.ARE privind acordarea unui mandat special 
reprezentantului comunei Moaqa fn Adunarea General a a Asociaf iei de Dezvoltare 
Jntercomunitara ,,AQUACOV". 
Prezinta_~ Deszke Janos, primar. 
5. PROIECT DE HOT AR.ARE privind stadiul de fnscriere ~i {inere la zi a date/or fn 
Registrului agricol al comunei Moaqa. 
Prezinta: Deszke Janos, primar. 
-6_-- PROIECT DE HOT AR.ARE pentru aprobarea raportului privind activitatea 
desfa~urata de asisten{ii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 
2020. 
Prezinta: Deszke Janos, primar. ,,. 
7. PROJECT DE HOT AR.ARE pentru alegerea pre~edintelui de ~edin(a al Consiliului 
local al comunei Moaqa pentru luna septembrie 2020. 
Prezinta: pre~edintele de ~edinta. 
8. DIVERSE. 
La punctul diverse se inscriu domnii consilieri : Molnar Arpad ~i Badi Juliu. 

QQillilllJpr~~eqill,t~cl~~~c:lillJa_B.~c:li}µliµ (lp, rnJ: supune la vot ordinea de zi: cine este 
pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se aproba cu 7 voturi ,,pentru". 

Supune la vot ~i procesul-verbal al ~edintei ordinare din data de 27.07.2020: cine este 
pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se aproba cu 7 voturi ,,pentru". 

Domnul primar (lb. rnJ:_prezinta proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului 
local general al comunei Moaqa pe total ~i pe sectiunile de functionare ~i de dezvoltare, 
precum ~i modificarea Programului de investitii pe anul 2020. 0 invita pe doamna Fabian 
Iren, referent in cadrul compartimentului financiar-contabil , impozite ~i taxe sa prezinta in 
mod detaliat modificarile intreprinse in buget. 

Doamna FabiaI1JI¢I! (lb'.rnJ : arata, ca Agentia pentru Finantarea lnvestitiilor Rurale, 
CRFIR 7 Centru prin adresa nr. 6.093/09.07.2020, iruegistrata la primaria comunei Moaqa 
sub nr. 1.332/09.07.2020 i~i manifesta acordul referitor la transferarea sumei de 13.746,86 lei, 
dintr-un cont gre~it in contul RO92 TREZ 2572 1A48 0402 XXXX. 
Totodata arata, ca in bugetul local la partea de venituri s-au iruegistra't 7 mii lei, care se va 
utiliza, astfel: 2 mii lei la capitolul 51.02. servicii telefonice ~i 5 mii lei la capitolul alimentare 
cu apa. 

Qqrnilul pre~~dint~ c:l~ ~~c:li11Ja Badi JµJiµ (lb, rnJ: prezinta avizul comisiei de 
specialitate ru. 1 ~i ru. 3, nefiind propuneri , observatii la acest punct, domnul pre~edinte de 
~edinta supune la vot proiectul de hotarare: cine este pentru, cine este impotriva, cine se 
abtine? Se adopta cu 7 voturi ,,pentru", astfel se adopta Hotararea Consiliului local nr. 
44/2020. 

Domnul rimar Ib. m.): prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea executiei 
bugetului general de venituri ~i cheltuieli al comunei Moaqa, pe trimestrul II al anului 2020. 
Cite~te Referatul ru. 1.542/10.08 .2020 ~i proiectul de hotarare ru. 1.544/10.08.2020. 

Domnul pr~~~c:l_igte de edinta B.ac:li Juliu lb. m. : prezinta avizul comisiei de 
specialitate ru. 1 ~i ru. 3, nefiind propuneri , observatii la acest punct, domnul pre~edinte de 
~edinta supune la vot proiectul de hotarare: cine este pentru, cine este impotriva, cine se 
abtine? Se adopta cu 7 voturi ,,pentru", astfel se adopta Hotararea Consiliului local nr. 
45/2020. 
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Se trece la urmatorul punct de pe ordinea de zi. Domnul primar prezinta proiectul de 
hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Moaqa in Adunarea 
Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,AQUACOV". 

Prezinta in mod detaliat Referatul de aprobare nr. l.356/15.07.2020 motivand 
adoptarea proiectului in regim de urgenta; arata ca au fost respectate prevederile legii 
transparentei decizionale in administratia publica; cite~te proiectul de hotarare 
I.358/15.07.2020 ~i Raportul de specialitate nr. l.35,7/15 .07.2020. 

Domnul pre~edinte de ~ectint~ .. J?<:1c:lj _Jl!Hl! __ (lQ. JnJ: prezinta avizul comisiei de 
specialitate nr. I ~i nr. 3, nefiind propuneri, observatii la acest punct, domnul pre~edinte de 
~edinta supune la vot proiectul de hotarare: cine este pentru, cine este impotriva, cine se 
abtine? Se adopta cu 7 voturi ,,pentru", astfel se adopta Hotararea Consiliului local nr. 
46/2020. 

Domnul primar prezinta proiectul de hotarare privind stadiul de inscriere ~i tinere la zi 
a datelor in Registrului agricol al comunei Moaqa. Cite~te anexa nr. 1- lista cuprinzand 
stadiul inscrierii datelor in registrul agricol aferent primului semetru al anului curent. Cite~te 
programul de masuri pentru eficientizarea acestei activitati, respectiv invitatia cetatenilor 
pentru a depune declaratiile de inscriere/actualizare a datelor din registrul agri~ol. 

Domnul pre~~_di11Je de ~ec:lj_nta Badi Juliu (lb. m.): prezinta avizul comisiei de 
specialitate nr. 1 ~i nr. 3, nefiind propuneri, observatii la acest punct, domnul prqedinte de 
~edinta supune la vot proiectul de hota.rare: cine este pentru, cine este impotriva, cine se 
abtine? Se adopta cu 7 voturi ,,pentru", astfel se adopta Hotararea Consiliului local nr. 
47/2020. 

Domnul primar prezinta urmatorul proiect de hotarare: privind aprobarea raportului 
privind activitatea desfa~urata de asistentii personali ai persoanelor cu handicap grav pe 
semestrul I al anului 2020. Cite~te Referatul de aprobare; proiectul de hotarare elaborat in 
acest sens. 

Domnul pre~~dinte de ~edinta Badi Juliu (lb. m.): prezinta avizul comisiei de 
specialitate nr. I, nr. 2 ~i nr. 3, nefiind propuneri, observatii la acest punct, domnul pre~edinte 
de ~edinta supune la vot proiectul de hotarare: cine este pentru, cine este impotriva, cine se 
abtine? Se adopta cu 7 voturi ,,pentru", astfel se adoptii Hotararea Consiliului local nr. 
48/2020. 

Domnul re edinte de edinta Badi Juliu lb ,.__mJ : prezinta proiectul de hotarare 
privind alegerea pre$edintelui de ~edinta al Consiliului local al comunei Moaqa pentru luna 
septembrie 2020. Nefiind propuneri, observatii supune la vot proiectul de hotarare: cine este 
pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se adopta cu 7 voturi ,,pehtru", astfel se adopta 
Hotararea Consiliului local nr. 49/2020. 

La punctul Diverse s-au inscris domnii consilieri: Molnar Arpad ~i Badi Juliu . 
Domnul consilier Molnar Arpad: arata, ca situatia juridica terenurilor intravilane din grupul 
satesc Eret_eghin nu sunt clarificate in totalitate, respectiv ca terenul de joaca din curtea fostei 
~coli trebuie demolat. 
Domnul primar: terenurile intravilane din comuna vor fi intabulate gratuit printr-un program 
pilot in care a fost inclusa ~i comuna noastra. in ceea ce prive~te terenul de joaca, in eel mai 
scurt timp va fi reamenaj at. 
Domnul consilier Badi Juliu: spune, ca a fost ales consilier local imediat dupa revolutie, ~i 
este de parere ca consiliul local ales in anul 2016 a fost eel mai slab consiliu, fara nici-un 
rezultat. 
Domnul primar: propune sa citeasca agenda in care domnul consilier ~i-a notat toate actiunile 
ale consiliului local, incepand chiar din primul mandat, in care ~i-a notat toate rezultatele, 
propunerile consilierilor, totdata sa fie sincer cu el insu~i, ca mare realizari nu prea au facut 
pana in anul 2016. In continuare domnul primar a enumerat proiectele, rezultatele intreprinse 
in mandatul 2016-2020. 
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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 $edintei, in arhiva Primariei comunei Moac$a, judetul Covasna. 

Moaqa, la 24 august 2020 

PRESEDINTE DE SEDINT A 
BadiJuli 
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Contrasemneaza 
Secretar general al comunei 

Fiilop-Fuer M. Zelinda 
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