
I ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNA MOAC~A 
PRIMAR 

DISPOZITIA NR. 35/2021 
privind convocarea intrunirii in ~edinta extraordinara a Consiliului Local al 

Comunei Moaqa pentru data de 30 aprilie 2021 

Primarul Comunei Moac~a, judetul Covasna; 
A vand in vedere 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; 

A vand in vedere Legea nr. 55/2020 privind unele masuri pentru prevenirea ~i 
combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu modificarile ~i completarile 
ulterioare; 

In conformitate cu prevederile art. 133 alin. (2) lit. a, art. 134 alin. (1) lit. a ~i 
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; 

DISPUNE 

ART. 1. - Convocarea Consiliului local al comunei Moaqa in ~edinta 
extraordinara pentru data de 30 aprilie 2021, ora 10,00 in sala de ~edinte a Consiliului 
local al Comunei Moaqa, conform proiectului ordinii de zi, anexa la prezenta 
dispozitie din care face parte integranta. 

Art. 2. - Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi sunt puse la dispozitia 
consilierilor locali pe suport de hartie cu ocazia transmiterii invitatiei la ~edinta. 

Art. 3. - (1) Consilierii locali sunt invitati sa studieze proiectele depuse ~i dupa 
caz sa formuleze amendamente asupra acestora, in conditiile legii . 
(2) Amendamentele asupra proiectelor de hotarari se vor transmite in scris, se va 
depune in casuta postala a primariei eel tarziu pana la data tinerii ~edintelor comisiilor 
de specialitate. 

Art. 4. - Prezenta dispozitie va fi adusa la cuno~tinta publica prin afi~are la sediul 
institutiei ~i prin postare pe pagina de internet a Primariei comunei Moaqa. 

Art. 5. - ~edinta se va desfa~ura utilizand mijloace de proteqie ~i pastrand 
distanta de siguranta minima stabilita de legislatia in vigoare. 

Art. 6. - Cu aducerea la indeplinire a prevederilor prezentei dispozitii se 
incredinteaza secretarul general al comunei Moaqa. 

Moac~a, la 26 aprilie 2021 

PRIMAR 
Contrasemneaza 

Secretar general al comunei 
Fiilop-Fuer M. Zelinda 

~¼ -



Anexa la Dispozitia nr. 35/2021 

PROIECTUL ORDINII DE ZI A ~EDINTEI EXTRAORDINARE 
DIN DATA DE 30 APRILIE 2021 

l .Aprobarea procesului-verbal a ~edintei ordinare din data de 16.04.2021. 
2.PROIECT DE HOT A.RARE 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. 

Initi<1za: Deszke Janos, primar. 
Prezinta: 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 
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 cetateni lor. 

Contrasemneaza 
Secretar general 

Fiilop-Fuer M. Zelinda 


