
\ ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNA MOAC~A 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 2.421/09 .12.2020 

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

din data de 9 decembrie 2020 

Sunt prezenti consilierii locali: Badi Csaba, Badi Juliu; Bartha Sandor; Csavar Agnes; 
Forro Karoly; Ilyes Istvan; Molnar Arpad; Molnar Ferenc; Pall Gabor. 

La ~edinta sunt prezenti primarul comunei Moaqa dl. Deszke Janos, dna. FUlop-Fuer 
M. Zelinda, secretarul general al comunei Moaqa ~i doamna Fabian Iren, referent in cadrul 
Compartimentt,{lui financiar-contabil, impozite ~i taxe. 

Convocarea Consiliului local al comunei Moaqa s-a racut prin Dispozitia primarului 
comunei Moaqa nr. 89/03.12.2020, 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. 967/12 noiembrie 2020 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei 
incepand cu data de 15 octombrie 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 03.12.2020. 

Pre~edintele de ~edinta este dl. consilier local Badi Juliu, ales pnn Hotararea 
Consiliului local Moac~a nr. 53/04.11.2020. 

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 desra~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." 

inainte de inceperea ~edintei, consilierilor le este pusa la dispozitie ma~ti de protectie 
~i solutie pentru dezinfectare, locatia fiind astfel organizata incat sa se asigure distanta sociala 
intre persoanele participante la ~edinta. 

Sunt prezenti 9 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. 
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in conformitate cu prevederile art. 138 alin. (15) din O.U.G. 57/2019, secretarul 
general al comunei Moaqa propune supunerea la vot deschis a procesului-verbal tncheiat cu 
ocazia des:fa~urarii ~edintei ordinare din data de 17 noiembrie 2020: cine este pentru, cine este 
impotriva, cine se abtine: se aproba cu unanimitate de voturi . 

Domnul2re~edinte de ~ec:li11ti'i(ll?, m,): saluta consilierii locali prezenti la ~edinta, da 
citire ordinei de zi a ~edintei a~a cum a fost propusa prin dispozitia primarului: 

1. Aprobarea procesului-verbal a ~edintei ordinare din data de 17.11.2020. 
2. PROIECT DE HOT .ARA.RE privind stabilirea impozitelor ~i taxelor locale, precum 
~i a taxelor speciale pe anul 2021. 
Initiaza: Deszke Janos, primar. 
PI~:Zinti'i: Deszke Janos, primar. 
3. PROIECT DE HOT .ARA.RE privind aprobarea Planului de gospodarie al comunei 
Moac~a pe anul 2021. 
Initiaza: Deszke Janos, primar. 
Pr~~inJi'i: Deszke Janos, primar. 
4.PROIECT DE HOT .ARA.RE privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de 
interes local pentru repartizarea orelor de munca pentru beneficiarii de ajutor social din 
comuna Moaqa pentru anul 2021. 
Initiaza: Deszke Janos, primar. 
Prezinta: Deszke Janos, primar. 
5.PROIECT DE HOT .ARA.RE privind aprobarea proiectului retelei ~colare a unitatilor de 
invatamant preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Moaqa pe 
anul ~colar 2021-2022. 
Initiaza: Deszke Janos, primar. 
Prezinta: Deszke Janos, primar. 
6. DIVERSE. 
La punctul diverse se 1nscriu: domnul Molnar Arpad ~i Forro Karoly. 

Domnul primar aduce la cuno~tinta ca anumite acte, prevederi legale au 
intervenit/intrat 1n vigoare ulterior transmiterii invitatiei la ~edinta, acestea stau la baza 
proiectelor de hotarari care nu suporta amanari ~i care au fost introduse ~i dezbatute in cadrul 
comisiilor de specialitate al consiliului local, astfel se propune introducerea pe ordinea de zi 
dupa, cum urmeaza: 
1. Proiect de hotarare privind aprobarea modelului Acordului de cooperare privind 
organizarea ~i exercitarea activitatii de audit public intern. 
Domnul pre~edinte de ~edinta supune la vot: cine este pentru, cine este impotriva, cine se 
abtine? Se aproba cu 9 voturi ,,pentru"- unanimitate. 
2. Proiect de hotarare privind inventarierea anuala a bunurilor care alcatuiesc domeniul 
public ~i privat al comunei Moac~a. 
Domnul pre~edinte de ~edinta supune la vot: cine este pentru, cine este impotriva, cine se 
abtine? Se aproba cu 9 voturi ,,pentru" - unanimitate. 
3. Proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului burselor pe categorii ~i numarul de 
burse ce se pot acorda elevilor din sistemul de 1nvatamant preuniversitar de stat din comuna 
Moac~a pe anul ~colar 2020-2021. 
Domnul pre~edinte de ~edinta supune la vot: cine este pentru, cine este impotriva, cine se 
abtine? Se aproba cu 9 voturi ,,pentru" - unanimitate. 
4. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Moaqa pe total ~i 
pe sectiunile de functionare ~i de dezvoltare pe anul 2020. 
Domnul pre~edinte de ~edinta supune la vot: cine este pentru, cine este impotriva, cine se 
abtine? Se aproba cu 9 voturi ,,pentru"- unanimitate. 
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Nefiind alte propuneri privind ordinea d~ zi, domnul pre~edinte de ~edinta supune la vot 
ordinea de zi completata: cine este pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se aproba cu 9 
voturi ,,pentru" - unanimitate. 

Inainte de a intra in dezbaterea ordinii de zi, domnul pre~edinte de ~edinta supune 
atentiei consilierilor locali prevederile art. 228 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, ~i anurne: nu pot lua parte la deliberarea ~i adoptarea hotararilor consilierii care 
au un interes personal in problema supusa dezbateriL. Daca sunt asemenea situatii consilierii 
locali sunt obligati sa anunte inainte de inceperea ~edintei interesul personal pe care-1 au in 
problema respectiva. 

Se trece la dezbaterea punctului 2 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind 
stabilirea impozitelor ~i taxelor locale, precum ~i a taxelor speciale pe anul 2021. 

Domnul primar (lb. m.): prezinta referatul de aprobare nr. 1.966/26.10.2020; Raportul 
de specialitate nr. 1.967 /26.10.2020; proiectul de hotarare nr. 1.968/26. l 0.2020; procesul
verbal nr. 1.969/26.10.2020 privind afi~area proiectului de hotarare, respectand procedura 
prevazuta de Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala, republicata. 
Domnul pre~edinte de ~edinta (lb. m.): arata ca nu s-au transmis propuneri observatii nici din 
partea cetatenilor nici din partea asociatiilor legal constituite, constata, ca nu sunt propuneri la 
acest punct, prezinta avizul favorabil ale celor trei comisii de specialitate. Nefiind alte discutii 
se supune la vot deschis proiectul de hotarare: cine este pentru, cine este impotriva, cine se 
abtine? Se aprnba cu 9 voturi ,,pentru", astfel se adopta Hotararea Consiliului local nr. 
60/2020. 

Se trece la dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind 
aprobarea Planului de gospodarie al comunei Moac~a pe anul 2021. 

Domnul primar (lb. m.): prezinta referatul de aprobare nr. l.913/19.10.2020; Raportul 
de specialitate nr. l.914/19.10.2020; proiectul de hotarare nr. l.915/19.10.2020; procesul
verbal nr. 1.920/20.10.2020 privind afi~area proiectului de hotarare, respectand procedura 
prevazuta de Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala, republicata. 

Domnul pre~edinte de ~edinta (lb. m.): constata, ca nu sunt propuneri la acest punct, 
prezinta avizul favorabil ale celor trei comisii de specialitate, nefiind alte dicutii se supune la 
vot deschis proiectul de hotarare: cine este pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se 
aproba cu 9 voturi ,,pentru", astfel se adopta Hotararea Consiliului local nr. 61/2020. 

Se trece la dezbaterea punctului 4 de e ordinea de zi: Proiect de hotarare privind 
aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de interes local pentru repartizarea orelor de 
munca pentru beneficiarii de ajutor social din comuna Moaqa pentru anul 2021. 

Domnul primar (lb. m.): prezinta referatul de aprobare nr. l.910/19.10.2020; Raportul 
specialitate nr. l.911/19.10.2020; proiectul de hotarare nr. l.912/19.10.2020; procesul-verbal 
nr. l.919/20.10.2020 privind afi~area proiectului de hotarare, respectand procedura prevazuta 
de Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala, republicata. 

Domnul pre~edinte de ~edinta (lb. m.): constata, ca nu sunt propuneri la acest punct, 
prezinta avizul favorabil ale celor trei comisii de specialitate, nefiind alte dicutii se supune la 
vot deschis proiectul de hotarare: cine este pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se 
aproba cu 9 voturi ,,pentru", astfel se adopta Hotararea Consiliului local nr. 62/2020. 

$.gfr.gce la dezbaterea punctului 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind 
aprobarea proiectului retelei ~colare a unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza 
administrativ-teritoriala a comunei Moaqa pe anul ~colar 2021-2022. 

Domnul primar (lb. m.): prezinta: adresa nr. 8.701/27.10.2020 a Inspectoratului ~colar 
Judetean Covasna prin care se solicita elaborarea ~i aprobarea retelei ~colare a unitatilor de 
invatamant preuniversitar de stat de pe raza UAT Comuna Moaqa; adresa nr. 541/05.11.2020 
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a ~colii Gimnaziale "Orban Balazs" din Moac~a; referatul de aprobare nr. 2.078/05.11.2020; 
Raportul specialitate nr. 2.079/05.11.2020; proiectul de hotarare nr. 2.080/05.11.2020; 
procesul-verbal nr. 2.081/06.11.2020; privind afi~area proiectului de hotarare, respectand 
procedura prevazuta de Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala, republicata. 

Domnul pre~edinte de ~edinta (lb. m.): constata, ca nu sunt propuneri la acest punct, 
prezinta avizul favorabil ale celor trei comisii de specialitate, nefiind alte dicutii se supune la 
vot deschis proiectul de hotarare: cine este pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se 
aproba cu 9 voturi ,,pentru", astfel se adopta Hotararea Consiliului local nr. 63/2020. 

Se trece la dezbaterea punctului: Proiect de hotarare privind aprobarea modelului 
Acordului de cooperare privind organizarea ~i exercitarea activitatii de audit public intern. 
Domnul primar (lb. m.): apreciaza oportunitatea unei cooperari intre comune in vederea 
asigurarii serviciilor de audit public intern in temeiul unui acord de cooperare, prin relatii 
profesionale bazate pe criterii de legalitate, economicitate, eficacitate, eficienta ~i colaborare 
pentru realizarea obiectivelor specifice acestei activitati. 
Prezinta HCL nr. 40/2019 privind aprobarea aderarii comunei Moac~a la Asociatia 
Comunelor din Romania, referatul de aprobare nr. 2.376/08.12.2020, Raportul specialitate nr. 
2.377/08.12.2020, proiectul de hotarare nr. 2.378/08.12.2020. 

Domnul pre~edinte ·de ~edinta (lb. m.): constata, ca nu sunt propuneri la acest punct, 
prezinta avizul favorabil ale celor trei comisii de specialitate, nefiind alte dicutii se supune la 
vot deschis proiectul de hotarare: cine este pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se 
aproba cu 9 voturi ,,pentru", astfel se adopta Hotararea Consiliului local nr. 64/2020. 

Setrece la dezbaterea punctului: Proiect de hotarare privind inventarierea anuala a 
bunurilor care alcatuiesc domeniul public ~i privat al comunei Moaqa. 
Domnul primar (lb. m.): face referire la prevederile prevederilor art. 3 din H.G. nr. 392/2020 
privind aprobarea Normelor tehnice pentru intocmirea inventarului bunurilor care alcatuiesc 
domeniul public ~i privat al comunelor, al ora~elor, al municipiilor ~i al judetelor, potrivit 
caruia prin hotararea autoritatii deliberative se hotara~te asupra inventarierea anuala, se 
stabile~te perioada in care se efectueaza activitatea de inventariere, precum ~i data pana la 
care se face publicarea pe pagina de internet a institutiei. Prezinta referatul de aprobare nr. 
2.388/08.12.2020, Raportul specialitate nr. 2.389/08.12.2020, proiectul de hotarare nr. 
2.390/08.12.2020. 
Domnul primar propune ca inventarierea anuala sa se efectueze in perioada 1 7 decembrie - 31 
decembrie 2020, ~i sa fie publicat pe pagina de internet pana la data de 28 februarie 2021. 
Domnul pre~edinte constata ca nu sunt alte propuneri in acest sens, supune la vot propunerea 
domnului primar: cine este pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se aproba cu 9 voturi 
,,pentru". 

Nefiind alte observatii, propuneri la acest punct, domnul pre~edinte de ~edinta prezinta 
avizul favorabil ale celor trei comisii de specialitate, supune la vot deschis proiectul de 
hotarare: cine este pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se aproba cu 9 voturi ,,pentru", 
astfel se adopta Hotararea Consiliului local nr. 65/2020. 

Se trece la dezbaterea punctului: Proiect de hotarare privind stabilirea cuantumului 
burselor pe categorii ~i numarul de burse ce se pot acorda elevilor din sistemul de 
invatamant preuniversitar de stat din comuna Moaqa pe anul ~colar 2020-2021. 
Domnul primar (lb. m.): prezinta referatul de aprobare nr. 2.393/09.12.2020; Raportul 
specialitate nr. 2.394/09.12.2020; proiectul de hotarare nr. 2.395/09.12.2020. Se arata, ca in 
conformitate cu prevederile H.G. nr. 1064/2020 pentru aprobarea cuantumului minim al 
burselor de performanta, de merit, de studiu ~i de ajutor social pentru elevii din invatamantul 
preuniversitar de stat, care se acorda elevilor in anul ~colar 2020-2021, se propune 
urmatoarele burse: 
a) bursa de performanta: 100 lei/elev/luna; 
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b) bursa de merit: 100 lei/elev/luna; . 
c) bursa de studiu: 100 lei/elev/luna; 
d) burse de ajutor social: 100 lei/elev/luna. 

Domnul re edinte de edinta lb. m. : constata, ca nu sunt propuneri la acest punct, 
prezinta avizul favorabil ale celor trei comisii de specialitate, nefiind alte dicutii se supune la 
vot deschis proiectul de hotarare: cine este pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se 
aproba cu 9 voturi ,,pentru", astfel se adopta Hotararea Consiliului local nr. 66/2020. 

Se trece la dezbaterea punctului: Proiect de hotarare rectificarea bugetului local al 
comunei Moac~a pe total ~i pe sectiunile de functionare ~i de dezvoltare pe anul 2020. 

Domnul primar (lb. m.) prezinta: referatul nr. 2368/09.12.2020; Raportul de 
specialitate nr. 2369/09.12.2020; proiectul de hotarare nr. 2370/09.12.2020. 

Doamna Fabian Iren, refent in cadrul Compartimentului financiar-contabil, impozite ~i 
taxe, arata ca s-a publicat H.G nr. 1.044/2020 privind aprobarea suplimentarii sumelor 
defalcate din taxa pe valoare adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale. Comunei Moac~a 
revine suma de 25.000 lei pentru plata drepturilor asistentilor personal cu handicap grav. Din 
Notajustificativa al compartimentului de resort reiese, ca suma de 25.000 lei a fost cuprinsa la 
partea de venituri la indicator 11.02.06. Cheltuielile de aceasta natura au fost acoperite din 
bugetul local pana la sfar~itul anului 2020. Ca urmare suma de 25.000 lei a fost cuprinsa la 
cap. 84.02.03 Reparafii curente strazi comunale. 
Pe baza celor relatate mai sus, se propune rectificarea bugetului local a comunei Moac~a dupa 
cum urmeaza: 
Partea de venituri : 
04.02.01.. ........ .22,5 mii lei 
07.02.01 ............ 1,0 mii lei 
07.02.02 ............. 0,5 mii lei 
11.02.06 .......... .25,0 mii lei 
16.02.01.. .......... .4,00 mii lei 
33.02.50 ............ 0,50 mii lei 
35.01.02 ........... .1,00 mii lei 
TOT AL. ...... 54,5 mii lei 
Partea de cheltuieli: 
Cap 51.02.03 ........ 14,50 mii lei 
Cap.84.02.03 ......... .40,00 mii lei 

TOT AL ....... 54,5 mii lei 

Domnul pre~edinte de ~edinta (lb. m.): constata, ca nu sunt propuneri la acest punct, 
prezinta avizul favorabil ale celor trei comisii de specialitate, nefiind alte dicutii se supune la 
vot deschis proiectul de hotarare: cine este pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se 
aproba cu 9 voturi ,,pentru", astfel se adopta Hotararea Consiliului local nr. 67/2020. 

La punctul diverse s-au inscris consilierii locali: Molnar Arpad ~i Forro Karoly. 
Domnul Molnar Arpad: arata ca este necesar saparea unui ~ant de o adancime de cca. 

50 cm, de la coltul imobilului Benke Kuria ~i pana la capatul strazii in cauza, pentru realizarea 
iluminatului public a zonei, totodata solicita curatarea strazii in cauza. 

Domnul consilier Forro Karoly: cei care folosesc ~i murdaresc arterele principale ale 
comunei nu curata noroiul de pe strazi. Ar fi necesara impietruirea strazilor de legatura de la 
terenurile agricole ~i strazile principale. 

Domnul consilier Bartha Sandor: cetatenii comunei sunt nevoiti sa circula pe arterele 
principale, neavand alte solutii. 
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Pre~edintele de ~edinta constata, ca nu exista alte problerne de discutat in cadrul 
~edintei, astfel ~edinta se incheie, rnulturne~te pentru prezenta ~i inchide ~edinta la orele 
15.00. 

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

Moaqa, la 9 decernbrie 2020 

PRESEDINTE DE SEDINT A 
BadiJuliu 
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Contrasemneaza 
Secretar general al comunei 

Fiilop-Fuer M. Zelinda 
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