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ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNA MOACSA 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 228/25.01.2021 

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

din data de 25 ianuarie 2021 

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. Flilop-Fuer 
M. Zelinda, secretarul general al comunei Moaqa ~i doamna Fabian Iren, referent in cadrul 
Compartimentului financiar-contabil, impozite ~i taxe. 

Convocarea Consiliului local al comunei Moaqa s-a racut prin Dispozitia primarului 
comunei Moaqa nr. 5/19.01.2021 , 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 H.G. 
nr. 3/12 ianuarie 2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu 
data de 13 ianuarie 2021, precum ~i stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia 
pentru prevenirea ~i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 
Invitatia ~edin!ei a fost adusa la cuno~tinta locuitorilor prin afi~are ~i prin postare pe site-ul 
insti tutiei, in data de 19.01.2021. 

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 proteqie 
~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 propune supunerea la vot deschis al procesului-verbal incheiat cu ocazia 
desfa~urarii ~edintei ordinare din data de 9 decembrie 2020: cine este pentru, cine este 
impotriva, cine se abtine: se aproba cu unanimitate de voturi . 

Q9111m1l pr~~~<:iint~ ci~ ~~c:linli'iJll:,, rn,): 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 09.12.2020. 
2. PROIECT DE HOT.A.RARE privind validarea Dispozi/iei primarului comunei 
Moaqa nr. 1/2021 pentru acoperirea definitiva din excedentul anului precedent a deficitului 
sec/iunii de dezvoltare a bugetului local, sursa A. 
Initi::i:z:a: Deszke Janos, primar. Pr~:z:i11ti'i: Deszke Janos, primar. 
A vizeaza: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 
administrarea domeniului public ~i privat al comunei, agricultura, gospodarire, proteqia 
mediului, come11 si urbanism; Comisia pentru administratie publica locala, juridica ~i de 
disciplina, apararea ordinii ~i lini~tii publice ~i a drepturilor cetatenilor. 
3.PROIECT DE HOT .A.RARE privind aprobarea contului de fncheiere al exerci/iului 
bugetar la 30.11.2020. 
Ini tiaza: Deszke J a.nos, primar. Prezinta: Deszke Janos, primar. 
Ayi:z:e::i:z:i'i: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 
administrarea domeniului public ~i privat al comunei, agricultura, gospodarire, protectia 
mediului, comert si urbanism; Comisia pentru administratie publica locala, juridica ~i de 
disciplina, apararea ordinii ~i lini~tii publice ~i a drepturilor cetatenilor. 
4.PROIECT DE HOT AR.ARE privind stabilirea salariului de baza ai funcfionarilor publici 
~i angaja/ilor contractuali din aparatul de specialitate al primarului Comunei Moaqa pentru 
anul 2021. 
Initiaza: Deszke Janos, primar. Prezinta: Deszke Janos, primar. 
Ayi:z:~::i:z:i'i: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 
administrarea domeniului public ~i privat al comunei, agricultura, gospodarire, proteqia 
mediului, comert si urbanism; Comisia pentru invatamant, sanatate ~i familie, munca ~i 
protectie sociala, activitati social-culturale, culte ~i protectia copiilor; Comisia pentru 
administrafie publica locala, juridica ~i de disciplina, apararea ordinii ~i lini~tii publice ~i a 
drepturi !or cetatenilor. 
5.PROIECT DE HOT AR.ARE privind aprobarea devizului general actualizat a investi/iei 
"Alimentare cu apa a localita/ii Padureni, comuna Moaqa, jude/ul Covasna ". 
IniJi::i:z:i'i: Deszke Janos, primar. Pr~:z:ipJi'i: Deszke Janos, primar. 
Avizeaza: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 
administrarea domeniului public ~i privat al comunei, agricultura, gospodarire, protectia 
mediului, comert si urbanism; Comisia pentru administratie publica locala, juridica ~i de 
disciplina, apararea ordinii ~i lini~tii publice ~i a drepturilor cetatenilor. 
6.PROIECT DE HOT AR.ARE privind aprobarea unui studiu, pre cum ~i a proiectului 
Actului adi/ional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare ~i 
depozitare de~euri fn jude/ul Covasna nr. 128/28. 04.2017, fncheiat fntre jude/ul Covasna ~i 
SC ECO BIHOR SR.L. 
Initiaza: Deszke Janos, primar. Prezinta: Deszke Janos, primar. 
A vizeaza: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 
administrarea domeniului public ~i privat al comunei, agricultura, gospodarire, proteqia 
mediului, comert si urbanism; Comisia pentru administratie publica locala, juridica ~i de 
disciplina, apararea ordinii ~i lini~tii publice ~i a drepturilor cetatenilor. 
7.PROIECT DE HOT.A.RARE privind modificarea -}i completarea Contractului de delegare 
nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor pub/ice de salubrizare a localitafilor membre ale Asociafiei 
de Dezvoltare Intercomunitara ,, ECO SEPSJ", fncheiat cu SC. TEGA SA. Sfantu Gheorghe. 
J_riiti::t?:i'i.~ Deszke Janos, primar. P.re~_in!.§:~ Deszke Janos, primar. 
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Avi:z.ectza: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 
administrarea domeniului public ~i privat al comunei, agricultura, gospodarire, proteqia 
mediului, comert si urbanism; Comisia pentru administratie publica locala, juridica ~i de 
disciplina, apararea ordinii ~i lini~tii publice ~i a drepturilor cetatenilor. 
8.PROIECT DE HOT ARA.RE privind organizarea refelei >)colare a unitaf ilor fnvafamant 
preuniversitar de stat de pe raza administrativ-teritoriala a comunei Moaqa, pentru anul 
;colar 2021-2022. 
Initiaza: Deszke Janos, primar. Prezinta: Deszke Janos, primar. 
Avi:z.ect:z.[l,: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 
administrarea domeniului public ~i privat al comunei, agricuitura, gospodarire, protectia 
mediului, comert si urbanism; Comisia pentru invatamant, sanatate ~i familie, munca ~i 
proteqie sociala, activitati social-culturale, culte ~i protectia copiilor; Comisia pentru 
administratie publica locala, juridica ~i de disciplina, apararea ordinii ~i lini~tii publice ~i a 
drepturilor cetatenilor. 
9.PROIECT DE HOT ARA.RE privind aprobarea numarului asisten/ilor personali angaja(i 
cu contract individual de munca pe anul 2021. 
A vizeaza_: Comisia pentru invatamant, sanatate ~i familie , munca ~i protectie sociala, activitati 
social-culturale, culte ~i proteqia copiilor; Comisia pentru administratie publica locala, 
juridica ~i de disciplina, apararea ordinii ~i lini~tii publice ~i a drepturilor cetatenilor. 
10.PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea raportului de aprobare de activitate 
desfa~urata de asistenfii personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 
2020. 
Initiaza: Deszke Janos, primar. Prezinta: Deszke Janos, primar. 
Ayi:z.ea:z.il.: Comisia pentru invatamant, sanatate ~i familie, munca ~i protectie sociala, activitati 
social-culturale, culte ~i protectia copiilor; Comisia pentru administratie publica locala, 
juridica ~i de disciplina, apararea ordinii ~i lini~tii publice ~i a drepturilor cetatenilor. 
11.PROIECT DE HOTARARE privind stabilirea programului de audinefe a consilierilor 
locali al comunei Moaqa Ji organizarea fntalnirilor cu cetafenii in anul 2021. 
Initiaza: Deszke Janos, primar. Prezinta: Deszke Janos, primar. 
A vizeaza: Comisia pentru administratie publica locala, juridica ~i de disciplina, apararea 
ordinii ~i lini~tii publice ~i a drepturilor cetatenilor. 
12.PROIECT DE HOTARAREpentru modificarea Hotararii Consiliului local nr. 36/2017 
privind aprobarea Regulamentului privind regimul finanfarilor nerambursabile din fondurile 
bugetului local al Comunei Moaqa alocate pentru activitafi nonprofit de interes local. 
Initiaza~ Deszke Janos, primar. Prezinta: Deszke Janos, primar. 
A yi:z.~ct:z.[i: Comisia pentru programe de dezvol tare economico-sociala, buget-finante, 
administrarea domeniului public ~i privat al comunei, agricultura, gospodarire, protectia 
mediului , comert si urbanism Comisia pentru administratie publica locala, juridica ~i de 
disciplina, apararea ordinii ~i lini~tii publice ~i a drepturilor cetatenilor. 
13.PROIECT DE HOT ARA.RE pentru modificarea Ji completarea Hotararii Consiliului 
local nr. 52/2020 privind aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a Comunei Moaqa 
pentru perioada 2021-2031 . 
Initiaza: Deszke Janos, primar. Prezinta: Deszke Janos, primar. 
Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea 
domeniului public ~i privat al comunei, agricultura, gospodarire, protectia mediului, comert si 
urbanism; Comisia pentru invatamant, sanatate ~i familie, munca ~i protecfie sociala, activitati 
social-culturale, culte ~i protectia copiilor; Comisia pentru administratie publica locala, 
juridica ~i de disciplina, apararea ordinii ~i lini~tii publice ~i a drepturilor cetatenilor. 
14.PROIECT DE HOTARARE privind declararea unui teren intravilan fn supra/a/a de 
5. 755 mp. situat fn intravilanul localitafii Moaqa de uz Ji de interes public local. 
Initiazii:_ Deszke Janos, primar. Prezinta: Deszke Janos, primar. 
Ayi:z.~ct.:z.?: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 
administrarea domeniului public ~i privat al comunei, agricultura, gospodarire, protectia 
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mediului, comert si urbanism Comisia pentru adm1mstrat1e pubt1ca tocata, Junct1ca ~1 ct~ 
disciplina, apararea ordinii ~i lini~tii publice ~i a drepturilor cetatenilor. 
15.PROIECT DE HOT A.RARE privind desemnarea comisiei de evaluare al secretarului 
comunei Moaqa. 
Jr1iJi?,:zll: Deszke Janos, primar. Prezinta: Deszke Janos, primar. 
Avizeaza: Comisia pentru administratie publica locala, juridica $i de disciplina, apararea 
ordinii $i lini$tii publice $i a drepturilor cetatenilor. 
16.PROIECT DE ROTA.RARE privind numirea comzszez de avizare a cererilor de 
organizare a adunarilor publice la nivelul comunei Moaqa. 
Initiaza: Deszke Janos, primar. Prezinta: Deszke Jarros, primar. 
Avizeaza: Comisia pentru administratie publica locala, juridica $i de disciplina, apararea 
ordinii $i lini$tii publice $i a drepturilor cetatenilor. 
17.PROIECT DE ROTA.RARE privind alegerea preJedintelui ·de Jedin{a al Consiliului 
local al comunei Moaqa pentru perioadafebruarie-aprilie 2021. 
lnitiaza: Deszke Janos, primar. Prezinta: pre$edintele de $edinta. 
A,yi:z~?,:zll: Comisia pentru administratie publica locala, juridica $I de disciplina, apararea 
ordinii $i lini$tii publice $i a drepturilor cetatenilor. 
18.DIVERSE. 
La punctul diverse se inscriu: domnul Molnar Arpad, Forro Karoly, Badi Juliu, Pall Gabor. 

Domnul primar propune retragerea punctului 14 de pe ordinea zi, ca urmare a faptului , 
ca in documentatia topografica au intervenit modificari. 
Domnul pre$edinte supune la vot propunerea domnului primar: cine este pentru, cine este 
impotriva, cine se abtine? Se aproba cu 9 voturi ,,pentru". 

in continuare se arata ca, ulterior transmiterii convocatorului $edintei, MDLPA a 
solicitat adoptarea unei hotarari privind asigurarea finantarii categoriilor de cheltuieli care nu 
se finanteaza de la bugetul de stat prin PNDL, este cazul finalizarii investitiei Alimentare cu 
apa a localitatii Padureni, Comuna Moac$a, judetul Covasna, motiv pentru care proiectul de 
hotarare a fost introdus $i dezbatut in cadrul comisiilor de specialitate al consiliului local , 
astfel se propune introducerea pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind asigurarea 
finanfarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finan{eaza de la bugetul de 
stat prin Programul Na{ional de Dezvoltare Locala - PNDL, pentru finalizarea execufiei privind 
investifia Alimentare cu apa a localitafii Padureni, Comuna Moaqa, judeful Covasna. 
Domnul pre$edinte supune la vot propunerea domnului primar: cine este pentru, cine este 
impotriva, cine se abtine? Se aproba cu 9 voturi ,,pentru". 

Nefiind alte propuneri privind ordinea de zi, domnul pre$edinte de $edinta supune la 
vot ordinea de zi modificata: 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 anume: nu pot lua parte la deliberarea ~i adoptarea hotararilor consilierii care 
au un interes personal in problema supusa dezbaterii. Daca sunt asemenea situatii consilierii 
locali sunt obligati sa anunte inainte de inceperea $edintei interesul personal pe care-I au in 
problema respectiva. 

Se trece la dezbatere?,J~unctului 2 de pe ordinea de zi: proiect de hotarare privind validarea 
Dispozifiei primarului comunei Moaqa nr. 1/2021 pentru acoperirea definitiva din 
excedentul anului precedent a deficitului secfiunii de dezvoltare a bugetului local, sursa A. 
Domnul primar (lb. m.): prezinta referatul de aprobare nr. 50/11.01.2021; Raportul de 
specialitate nr.51/11.01.2021; proiectul de hotarare nr.52/11.01.2021. 
Doamna Fabian Iren, referent (lb. m.): dupa efectuarea reantregirii excedentului anului 2019 
$i analizand executia bugetului local pe 2020 se constata un deficit la sectiunea de dezvoltare 
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in valoare de 382.441,01 lei, suma, ce urmeaza a fi acoperit definitiv din excedentul bugetului 
local raportat din anul 2019. · 

Domnul pre~edinte de ~edinta (lb. m.): constata, ca nu sunt observatii la acest punct, 
prezinta avizul favorabil al comisiilor 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. 1/2021. 

Se trece la dezbaterea punctului 3 de pe ordinea de zi: proiect de hotarare privind aprobarea 
contului de incheiere al exercifiului bugetar la 30.11.2020. 

Domnul primar (lb. m.): prezinta referatul de aprobare nr.47/11.01.2021; Raportul de 
specialitate nr. 48/11.01.2021; proiectul de hotarare nr. 49/11.01.2021; 
Doamna. Fabian Iren referent (lb. m.}; prezinta contul de executie, dupa cum urmeaza: 
la partea de venituri - prevederi bugetare aprobate 3.069.890 lei 
-prevederi bugetare trimestriale 3.746.790 lei 
-drepturi constatate 3.489.795 lei 
- incasari realizate 3.049.078 lei 
- drepturi constatate de incasat 440. 71 7 lei 
la partea de cheltuieli :._ credite de angajament aprobate 1.021.420 lei 
-credite de angajament trimestriale 1.021.420 lei 
-credite bugetare aprobate 4.246. 790 lei 
- credite bugetare trimestriale 4.246.790 lei 
- angajamente bugetare 1.769.531 lei 
- angajamente legale 1.769.531 lei 
-plati efectuate 1.595.470 lei 
-angajamente legale de platit 174.061 lei 
-cheltuieli efective 1.221.348 lei 
- excedent : 1.453.608 lei 

Domnul pre~edinte de ~edinta (lb. mJ: constata, ca nu sunt observatii la acest punct, 
prezinta avizul favorabil al comisiilor 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. 2/2021. 

Se trece la dezbaterea punctului 4 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind 
stabilirea salariului de baza ai Juncfionarilor publici ~i angajafilor contractuali din aparatul 
de specialitate al primarului Comunei Moaqa pentru anul 2021. 

Domnul primar (lb. m.): prezinta referatul de aprobare nr. 122/18.01.2021; Raportul 
de specialitate nr. 123/18.01.2021; proiectul de hotarare nr. 124/18.01.2021; procesul-verbal 
de consultare a angajatilor cu privire la stabilirea salariilor nr. 126/18.01.2021, Avizul nr. 
7.679/22.01.2021 al Sindicatului Democratic al Bugetarilor din Romania, inregistrat la 
institutia noastra sub nr. 125/18.01.2021. Arata ca trei salariati vor beneficia de majorare 
salariala. 

Domnul consilier Bartha Sandor il roaga pe domnul primar sa nominalizeze pe ace~tia. 
Domnul primar (lb. m.);_Kany6 Emese-Matild, guar; Pal Levente, ~ofer; Micsan Janos, 

muncitor. 
Domnul pre~edinte de ~edinta (lb. m.): constata, ca nu sunt observatii, propuneri la 

acest punct, prezinta avizul favorabil ale comisiilor 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. 
3/2021. 

Se trece la dezbaterea punctului 5 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind 
aprobarea devizului general actualizat a investifiei "Alimentare cu apa a localitafii Padureni, 
comuna Moaqa, judeful Covasna ". 
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Domnul primar(lb.m.): prezinta referatul de aprobare nr. 127/18.01.2021 ; Raportul 
de specialitate nr. 128/18.01.2021; proiectul de hotarare nr. 129/18.01.2021, in mod detaliat 
Devizul general. 

Domnul pre~edinte de ~edinta (lb. m.): constata, ca nu sunt observatii la acest punct, 
prezinta avizul favorabil ale comisiilor 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. 4/2021. 

S(;!Jrece la dezbaterea punctului 6 de pe ordinea de zi: Proiect de hotardre privind aprobarea 
unui studiu, precum Ji a proiectului Actului adifional nr. 5 la Contractul de delegare a 
gestiunii serviciului de transfer, tratare Ji depozitare deJeuri in judeful Covasna nr. 
128/28.04.2017, fncheiat fntrejudeful Covasna Ji SC. ECO BIHOR SR.L. 

J)omnul primar (lb. m.): prezinta referatul de aprobare nr. 2.511/21.12.2020; Raportul 
de specialitate nr. 2.512/21.12.2020; proiectul de hotarare nr. 2.513/21.12.2020; anuntul nr. 
2.514/21.01.2021 publicat in cotidianul Observatorul de Covasna ~i Szekelyhirmond6. 
Se 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 comisiilor de specialitate. Nefiind alte discutii 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. 5/2021. 

Se trece la dezbaterea punctului 7 de pe ordinea de zi: Proiect de hotardre privind 
modificarea .Ji completarea Contractului de delegare nr. 4/2009 a gestiunii serviciilor publice 
de salubrizare a localitafilor membre ale Asociafiei de Dezvoltare Intercomunitara ,, ECO 
SEPSJ", fncheiat cu SC. TEGA SA. Sfdntu Gheorghe. 

Domnul primar (lb. m.): prezinta referatul de aprobare nr. 2.220/19.11.2020 al 
domnului primar; Raportul de specialitate nr. 2.221/19.11.2020; proiectul de hotarare nr. 
2.222/21.01.2020; anuntul nr. 2.223/19 .11 .2020 publicat in cotidianul Observatorul de 
Covasna ~i Szekelyhirmond6. 
Se arata ca nu s-au transmis observatii, propuneri legat de proiect de hotarare nici din partea 
cetatenilor nici din partea asociatiilor legal constituite, constata, ca nu sunt propuneri la acest 
punct, prezinta avizul favorabil ale comisiilor de specialitate. Nefiind alte discutii 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. 6/2021. 

Se trece la dezbaterea punctului 8 de p(;! ordinea de zi: Proiect de hotardre privind 
organizarea refelei .Jcolare a unitafilor fnvafamdnt preuniversitar de stat de pe raza 
administrativ-teritoriala a comunei Moaqa, pentru anul .Jcolar 2021-2022. 

Domnul primar (lb. m.): prezinta: Avizul conform nr. 9761/21.12.2020 a 
Inspectoratului ~colar Judetean Covasna, privind aprobarea retelei ~colare a unitatilor de 
invatamant preuniversitar de stat de pe raza UAT Comuna Moac~a; referatul de aprobare nr. 
287/14.01.2021 al domnului primar; Raportul de specialitate nr. 88/14.01.2021; proiectul de 
hotarare nr. 89/14.01.2021. 

Pomnul pre~edinte de ~edinta (lb. m.): constata, ca nu sunt propuneri la acest punct, 
prezinta avizul favorabil ale comisiilor 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. 7/2021. 

S~ trece la dezbaterea punctului 9 de pe ordinea de zi: Proiect de hotardre privind aprobarea 
numarului asistenfilor personali angajafi cu contract individual de munca pe anul 2021. 

Domnul primar (lb. m.): prezinta: referatul de aprobare al primarului nr. 
118/18.01.2021; Raportul de specialitate nr. 119/18.01.2021. 
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Se arata ca in anul precedent la nivelul comunei a existat trei posturi ocupate de 
asisten!i personali langa persoanele cu handicap grav, in prezent o cerere in acest sens este in 
curs de aprobare, motiv pentru cares-a modificat numarul posturilor de la trei la patru. 

_Q9_rnnul pre~edinte de ~edinta (lb. m.): constata, ca nu sunt propuneri la acest punct, 
prezinta avizul favorabil ale comisiilor 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. 8/2021. 

S~Jr~c:~Jct c:!~?Qctt~rect pµnc,:Jµlµi JO ci~ pe ordinea d~ ?i: Proiect de hotarare pentru 
aprobarea raportului de aprobare de activitate desfa~urata de asistenfii personali ai 
persoanelor cu handicap grav pe semestrul II al anului 2020. 

pqm11µL primar (lb, rnJ: prezinta: referatul de aprobare al primarului nr. 
132/18.01.2021; Raportul de specialitate nr. 133/18.01.2021; proiectul de hotarare nr. 
134/18.01.2021. 

La sfar~itul semestrului II al anului 2020 s-a platit 3 indemnizatii pentru persoane cu 
handicap grav pentru adulti/reprezentanti legali. Suma totala platita pentru salariile asistentilor 
personali ~i indemnizatii in perioada 0 1 iulie 2020 - 31 decembrie 2020 (semestrul II) este de 
75.996 lei, din care 51.732 lei pentru plata asistentilor personali si 24.264 lei pentru plata 
indemnizatiilor lunare de handicap. 
Referitor la modul in care se respecta dreptul de concediu anual de odihna cuvenit asistentului 
personal, acesta a fost acordat in baza programarii anuale si a cererilor depuse de catre 
asistentii personali . Pe durata concediului asistentului personal s-a platit persoanei cu 
handicap (persoanei asistate) indemnizatia prevazuta la art. 43 alin. (1) din Legea nr. 
448/2006 republicata, intrucat nu exista posibilitatea angajarii unui inlocuitor al asistentului 
personal pe durata concediului de odihna sau gazduirea intr-un centru de tip respiro, in 
conformitate cu prevederile art. 37 alin. (2) si (3) din lege. 

Domnul pre~edinte de ~edinta (lb. m.): constata, ca nu sunt propuneri la acest punct, 
prezinta avizul favorabil ale comisiilor 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. 9/2021. 

S~Jr~c,:~Ja dezbaterea punctului 11 de p~9rcii11~c1 de zi: Proiect de hotarare privind 
stabilirea programului de audinefe a consilierilor locali al comunei Moaqa ~i organizarea 
fntalnirilor cu cetafenii in anul 2021. 

Domnul primar (lb. m.): cite~te referatul de aprobare al primarului nr. 84/ 14.01.2021 ; 
Raportul de specialitate nr. 85/14.01.2021; proiectul de hotarare nr. 86/14.01.2021. 

Domnul pre~edinte de ~edinta (lb. m.): constata, ca nu sunt alte propuneri in ceea ce 
prive~te ziua ~i ora audientelor consilierilor locali, prezinta avizul favorabil ale comisiilor 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. 10/2021. 

Se trece la dezbaterea punctului 12 de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare pentru 
modificarea Hotararii Consiliului local nr. 36/2017 privind aprobarea Regulamentului 
privind regimulfinanfarilor nerambursabile dinfondurile bugetului local al Comunei Moaqa 
alocate pentru activitafi nonprofit de interes local. 

Domnul primar (lb. m.): cite~te referatul de aprobare al primarului nr. 81/14.01.2021; 
Raportul de specialitate nr. 82/14.01.2021; proiectul de hotarare nr. 83/14.01.2021. Ca urmare 
alegerilor local de 27 septembrie 2020 s-a modificat componenta consiliului local, prin 
urmare se impune actualizarea comisiei de evaluare cu noii consilieri locali. 
, Domnul consilier Bartha Sandor propune in comisie pe doamna consilier Csavar 

Agnes, constatand ca restul consilierilor din comisie sunt in functie . 
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.. I)9mr1ul pr~~~qint~ cl~ ~~clint~ (lp, r1.1J: consulta pe cei prezenti, daca exista alte 
propuneri. Nefiind, supune la vot propunerea domnului consilier: cine este pentru, cine este 
impotriva, cine se abtine? Se voteaza cu 8 voturi ,,pentru" ~i 1 abtinere (Csavar Agnes). 
Se constata, ca nu sunt alte propuneri, observatii la acest punct, prezinta avizul favorabil ale 
comisiilor 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. 11/2021. 

$~ tr~9~Jl:l cl~?:Ql:lt~f~l:l pµnctului 13 cl~ p~grclir1~l:l cl~ :zj: Proiect de hotarare pentru 
modificarea ~i completarea Hotardrii Consiliului local nr. 5212020 privind aprobarea 
Strategiei de dezvoltare locala a Comunei Moaqapentruperioada 2021-2031. 

I)9mr1t1Lptirnl:lL(lp,mJ: cite~te referatul de aprobare al prirnarului nr. 139/19.01.2021 ; 
Raportul de specialitate nr. 140/19.01.2021; proiectul de hotarare nr. 141/19.01.2021. A~a 
cum reiese din proiect s-a procedat la cornpletarea sectiunii Atraqii turistice locale ~i ~i a 
sectiunii Portofoliu de Proiecte, avand in vedere dorinta deliberativului de a infiinta sistemul 
de alimentare de apa in cornuna. 

Dornnul pre~edinte de ~edinta (lb. m.): nefiind alte propuneri, observatii la acest punct, 
prezinta avizul favorabil ale cornisiilor 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. 12/2021. 

Se trece la dezbaterea punctului 15 de pe ordinea de zi, ca urmare a revocarii punctului 
J4: Proiect de hotardre privind desemnarea consilierilor locali, membri ai comisiei de 
evaluare al secretarului comunei Moaqa. 

Dornnul primar (lb. m.): cite~te referatul de aprobare al primarului nr. 139/ 19.01.2021 ; 
Raportul de specialitate nr. 140/19.01.2021; proiectul de hotarare nr. 141 /19.01.2021. 
Arata ca, evaluarea performantelor profesionale individuale ale secretarului general al unitatii 
adrninistrativ - teritoriale se realizeaza de catre o comisie de evaluare formata din primar ~i 2 
consilieri locali, desernnati in acest scop, cu rnajoritate simpla, prin hotarare a consiliului 
local. 

Dornnul pre~edinte de ~edinta (lb. m.): solicita propuneri in acest sens. 
Domnul consilier Bartha Sandor propune pe domnul Badi Juliu. 
Se supune la vat propunerea domnului consilier: cine este pentru, cine este impotriva, cine se 
abtine? Se voteaza cu 8 voturi ,,pentru" ~i 1 abtinere (Badi Juliu). 
Domnul consilier Ilyes Istvan propune pe dornnul Molnar Ferenc. 
Se supune la vat propunerea domnului consilier: cine este pentru, cine este impotriva, cine se 
abfine? Se voteaza cu 8 voturi ,,pentru" ~i 1 abfinere (Molnar Ferenc). 

Nefiind alte propuneri, observafii la acest punct, prezinta avizul favorabil ale 
comisiilor de specialitate, supune la vot deschis proiectul de hotarare: cine este pentru, cine 
este irnpotriva, cine se abtine? Se aproba cu 9 voturi ,,pentru", astfel se adopta Hotararea 
Consiliului local nr. 13/2021. 

Se trece la dezbaterea punctului 16 de pe ordinea de zi,: Proiect de hotardre privind 
desemnarea comisiei de evaluare al secretarului comunei Moaqa. 

Dornnul primar (lb. rn.): cite~te referatul de aprobare al primarului nr. 91/14.01.2021; 
Raportul de specialitate nr. 92/14.01.2021; proiectul de hotarare nr. 141/19.01.2021. 

Domnul pre~edinte de ~edinta (lb. m.): constata ca nu sunt propuneri, observatii la 
acest punct, prezinta avizul favorabil al comisiei 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. 14/2021. 
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s~ Jr~g~ Ja Q~Zt)l:lt~r~::t PllJ:lgJµJµiJ? cI~ pe ordine::t ck ~i,: Proiect de hotardre pr iv ind 
alegerea pre~edintelui de ~edinfa .al Consiliului local al comunei Moaqa pentru perioada 
februarie-aprilie 2021. 

Domnul primar (lb. m.): cite~te referatul de aprobare al primarului nr. 95/14.01.2021; 
proiectul de hotarare nr. 96/19.01.2021. 

Domnul consilier Badi Juliu propune pe dl. Badi Csaba. 
Se supune la vot propunerea domnului consilier: cine est.~ pentru, cine este impotriva, cine se 
abtine? Se voteaza cu 8 voturi ,,pentru" ~i 1 abtinere (Badi Csaba). 

I)9m11µLprt:!~t:!cii11tt:! cig ~t:!c:ii11HL(lb, mJ: nefiind alte propuneri, o bservatii la ace st pun ct, 
se prezinta avizul favorabil al comisiei 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. 15/2021. 

Se trece la dezbaterea punctului 17 de pe ordinea de zi: Proiect de hotardre privind 
asigurarea finanfarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli care nu se finanfeaza 
de la bugetul de stat prin Programul National de Dezvoltare Locala - PNDL, pentru 
finalizarea execufiei privind investifia Alimentare cu apa a localitafii Padureni, Comuna 
Moaqa, judeful Covasna 

Domnul primar (lb. m,): prezinta proiectul de hotarare, cite~te referatul de aprobare al 
primarului nr. 221/25.01.2021; raportul de specialitate nr. 222/25.01.2021. 

Domnul pre~edinte de ~edinta (lb. m.): constata, ca nu sunt propuneri la acest punct, 
prezinta avizul favorabil ale comisiilor 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. 16/2021. 

Punctul diverse 
l .Domnul consilier Molnar Arpad: arata ca, in ultimele 50 de ani nu s-a investit nimic in 
grupul satesc Eresteghin. Printre altele trebuie sapat ~ant in grupul satesc Eresteghin, apa de 
pe drum se revarsa in curtile locuitorilor. Acesta lucrare se poate face ~i in afara vreunui 
proiect, Primaria detine utilajele necesare lucrarii. De asemenea, este necesar deszapezirea 
strazilor cu sare-nisip. 
Domnul primar: mai intai trebuie fa.cut drumul, ulterior se fac ~i ~anturile. Nu este adevarat ~i 
domnul consilier nu poate sustine, ca nu s-a racut nimic in partea respectiva al satului. De 
exemplu: dupa anul 2016 s-a renovat interiorul fostei ~coli, s-au inlocuit u~ile ~i ferestrele 
vechi cu cele din termopan; intrarea principala in grup satesc a fost reabilitat; langa grajdul 
fostei CAP s-a construit un zid de sustinere din caramida din beton; s-a desfiintat groapa de 
gunoi de pe marginea satului care exista de cand se ~tie lumea, strada a fost marita; se fac 
masuratorile topografice drumurilor de camp in vederea amenajarii corecte a teritoriului ~i 
intabularii; in privinta iluminatului public s-au schimbat becurile vechi cu becuri economice. 

2.Domnul consilier Badi Juliu: este imposibil, ca contractele de arendare sa fie incheiate cu 
mo~tenitorii proprietarilor defuncti in a~a fel, incat sa fie fa.cut dezbaterea succesorala. Marea 
majoritate al mo~tenitorilor nu detin actele necesare mo~tenirii, multi sunt decedati dintre ei, 
multi nici nu ~tiu de la cine sa procure actele, multi nu traiesc. Nici la notar nu merg cand sunt 
chemati de catre arenda~. 
Doamna secretar: din pacate situatia reala arata astfel, insa legea este clara ~i trebuie aplicata. 

3.Domnul consilier Forro Karoly: se refera la fantana existenta pe domeniul public, situate 
langa centrul de colectare de lapte. Este plin de gunoi, lipse~te galeata. Propune ca locuitorii 
din zona sa fie avertizati in acest sens. Cei care nu se conformeaza, sa fie amendati. 
Propune forarea unei fantani cu pompa, tot pe domeniul public, ar fi putin mai u~or ~i 
locuitorilor, proprietari de animale din zona. 
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Pre~edintele de ~edinta constata, ca nu exista alte probleme de discutat 111 cadrul 
~edintei, astfel $edinta se incheie, multume$te pentru prezenta $i inchide $edinta la orele 
16.00. 

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 25 ianuarie 2021. 

PRE~EDINTE DE ~ED INT A 
Jladi Juliu 
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Contrasemneaza 
Secretar general al comunei 

Fiilop-Fuer M. Zelinda 


