
I ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNA MOAC~A 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 1.226/30.04.2021 

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

din data de 30 aprilie 2021 

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

Lipse~te dl. consilier local Bartha Sandor; 
La $edinta sunt prezenti primarul comunei Moac~a dl. Deszke Janos, dna. Fulop-Fuer 

M. Zelinda, secretarul general al comunei Moaqa. 

Convocarea Consiliului local al comunei Moaqa s-a fa.cut prin Dispozitia primarului 
comunei Moaqa nr. 35/26.04.2021, in conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a, art. 
134 alin. (l) lit. a, alin. (3) lit. b, 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. 432 din 08 aprilie 2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei 
incepand cu data de 13 aprilie 2021, precum ~i stabilirea masurilor care se aplica pe durata 
acesteia pentru prevenirea ~i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

Invitatia ~edintei a fast adusa la cuno~tinta locuitorilor prin afi~are ~i prin postare pe 
site-ul institutiei, in data de 26.04.2021. 

Pre~edintele de ~edinta este dl. consilier local Badi Csaba, ales prin Hotararea 
Consiliului local Moaqa nr. 15/25.01 .2021. 

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." 

Cunoscand dispozitiile art. 227 ~i art. 228 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare privind Regimul general aplicabil 
conflictului de interese pentru ale~ii locali, respectiv al incompatibilitatilor. 

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

Sunt prezenti 8 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 
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completarile ulterioare. 

In conformitate cu prevederile art. 138 alin. (15) din O.U.G. nr. 57/2019, secretarul 
general al comunei propune supunerea la vot deschis al procesului-verbal incheiat cu ocazia 
~edintei ordinare din data de 16.04.2021: cine este pentru, cine este impotriva, cine se abtine?: 
se aproba cu 8 voturi "pentru". 

Domnul re edinte de edinta lb. ma hiara _: saluta consilierii locali prezenfi la 
~edinfa. 
Da citire ordinei de zi a ~edintei, constatand ca punctul nr. 1 a fost aprobat. 
1. Aprobarea procesului-verbal a ~edinfei ordinare din data de 16.04.2021. 
2, PRJ)JE.CTQE BQT ARA.RE privind aprobarea indexarii cu rata inflatiei a impozitelor ~i 
taxelor locale care constau intr-o anumita suma in lei sau care sunt stabilite pe baza unei 
anumite sume in lei pentru anul 2022. 
Ini_tiaza_;_ Deszke Janos, primar. 
Pr~?:int~: 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 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 cetafenilor. 
3. Punctul Diverse. 
Nefiind propuneri privind ordinea de zi, domnul pre~edinte de ~edinfa supune la vot: cine este 
pentru, cine este impotriva, cine se abfine? Se aproba cu 8 voturi ,,pentru"- cu unanimitate de 
voturi a celor prezenti. 
Domnul pre~edinte de ~edinta da cuvantul domnului primar. 

PomIJJ,1l__primar (lb. m.): tinand cont de rata inflafiei, pentru anul 2022, se impune 
majorarea cu 2,6 % a impozitelor ~i taxelor locale, respectiv a taxelor speciale care constau 
intro anumita suma in lei sau care sunt stabilite pe baza unei anumite sume de lei, precum ~i 
limitele amenzilor prevazute la art. 493 din Legea nr. 227/2015. Domnul primar arata, ca 
Hotararea adoptata va intra in vigoare incepand cu data de O 1 ianuarie 2022 ~i va sta la baza 
hotararii Consiliului local privind stabilirea impozitelor ~i taxelor locale pentru anul 2022 . 
Prezinta Referatul de aprobare nr. 752/18.03.2021; Raportul de specialitate nr. 
753/18.03.2021 al Compartimentului financiar-contabil , impozite ~i taxe. 

Domnul re edinte de edinta lb. m. : prezinta avizul favorabil ale celor trei Comisii 
de specialitate. Intreaba pe cei prezenfi, daca au propuneri, observafii? Nefiind, supune la vot: 
cine este pentru, cine este impotriva, cine se abfine? Se aproba cu 9 voturi ,,pentru", astfel se 
adopta Hotararea Consiliului local nr. 34/2021. 

)2Qfll!l1!LPr:im8-:r(llJ.,mJ;dupa cum s-a mai prezentat ~i in cadrul ~edinfelor anterioare , 
Van Der Laan Sietse, proprietarul imobilului situat in satul Padureni nr. 139 (Conacul Bab6s
Forr6 ), ~i-a manifestat intenfia de a vinde imobilul in cauza, incheiand in acest sens o procura 
speciala in fata notarului public Alin-Gabriel Savu, autentificat prin incheierea nr. 
587/01.04.2021. Imobilul este identificat in CF nr. 28025 Moaqa, in suprafata de 1975 mp, ~i 
constructii in suprafata desfa~urata de 242 mp. ~i face parte din categoria monumentelor 
istorice. SC FK ESTATE SRL prin adresa nr. 1.131/22.04.2021 solicita sa comunicam daca 
dorim sa exercitam dreptul de preemfiune asupra imobilului. Va rog frumos sa pronunfati prin 
vot, pentru sau impotriva, achizitionarii imobilului in cauza. 

I)omnµ] pr~~ec:li11te de ~~dinrn (lb , mJ: supune la vot: "comuna Moaqa dore~te sa 
achizitioneze imobilul situat in satul Padureni, nr. 139?" Cine este pentru? Nici un vot. Cine 
este impotriva? 8 voturi impotriva. Nu se abtine nici-un consilier local, deci intentia de a nu 
cumpara imobilul este clara. 

Doamna secretar: ii roaga pe domnii consilieri local, sa prezinte raportul de activitate 
pe anul 2020; declaratiile de avere ~i cele de interese. 
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Pre$edintele de $edinta constata, ca nu exista alte probleme de discutat in cadrul 
~edintei, astfel $edinta se incheie, multume~te pentru prezenta ~i inchide ~edinta la ora 11 ,00. 

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 30 aprilie 2021 . 

PRESEDINTE DE SEDINT A 
Badi Csaba 
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Contrasemneaza 
Secretar general al comunei 

Fiilop-Fuer M. Zelinda 


