
I 
ROMANIA 

JUDETUL COVASNA 

COMUNA MOACSA 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 1.795/26.09.2019 

PROCES-VERBAL NR. 9/2019 
incheiat in cadrul ~edintei ordinare a Consiliului local al comunei Moac~a, din data de 

26 septembrie 2019, desfa~urata in Sala de ~edinte a primariei Moac~a 

Sunt prezenti consilierii locali: Badi Juliu; Bartha Sandor; Forro Karoly; Kovacs 
Tiberiu; Molnar Arpad; Pall Gabor; Pal Jeno; Zolde Csaba-Andras. 

Lipse~te doamna consilier local Ilyes Matild. 
La ~edinta sunt prezenti primarul comunei Moaqa dl. Deszke J a.nos si dna. Ftilop

Fuer M. Zelinda, secretarul general al comunei . Participa doamna Fabian Iren, referent in 
cadrul compartimentului contabil. 

Convocarea Consiliului local al comunei Moaqa s-a facut prin Dispozitia primarului 
comunei Moaqa nr. 71/2019, 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. 

Pre$edintele de ~edinta este dl. consilier local Kovacs Tiberiu, ales prin Hotararea 
Consiliului local nr. 27/24.06.2019. 

Avand in vedere prevederile art. 138 alin. (3) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ: "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." 

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. 

Domnul presedinte de sedinta (lb. maghiara): prezinta ordinea de zi: 
1. Aprobarea procesului-verbal al ~edintei ordinare din data de 22.08.2019. 
2. PROIECT DE HOT ARA.RE privind rectificarea bugetului local pe total ~i pe 

seqiunile de funqionare ~i de dezvoltare, precum $i modificarea programului de investitii al 
Comunei Moaqa pe anul 2019. Prezinta: Deszke Janos, primar. 

3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea incadrarii al unui drum de exploatare 
in categoria drumurilor comunale. Prezinta: Deszke Janos, primar. 

4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea aderarii comunei Moaqa la Asociatia 
Comunelor din Romania. Prezinta: Deszke Janos, primar. 

5. PROIECT DE HOTARARE privind alegerea pre~edintelui de ~edinta. Prezinta: 
pre~edintele de ~edinta. 

6. DIVERSE 
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Domnul primar: (limba maghiara): propune suplimentarea ordinii de zi cu un nou 
punct, punctul nr. 7, ~i anume : Proiect de hotarare privind luare act de Sentinta civila nr. 
102/2019 al Tribunalului Covasna, ca urmare adresei ANFP prin care se solicita aplicarea 
prevederilor art. 24 alin . ( 1) din Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu 
modificarile ~i completarile ulterioare. 
Domnul presedinte de sedinta (lb . maghiara): supune la vot suplimentarea ordinii de zi cu 
punctul nr. 7 : cine este pentru, cine este impotriva, .cine se abtine? Se voteaza, cu 8 voturi 
,,pentru" . 
Se inscriu la punctul Diverse urmatorii consilieri locali: Molnar Arpad ~i Forro Karoly. 
Nefiind alte propuneri privind ordinea de 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 
8 voturi ,,pentru". 

Doamna secretar prezinta primul punct de pe ordinea de zi: procesul-verbal al 
~edintei ordinare din data 22 august 201 9. 

Nefiind intrebari, interpelari, domnul pre~edinte de ~edinta supune la vot deschis 
aprobarea procesului-verbal incheiat cu ocazia ~edintei ordinare din data de 22 august 2019 . 
Cine este pentru, cine este impotriva, cine se abtine? 8 consilieri au votat "pentru" aprobarea 
procesului-verbal, astfel , cu unanimitate de voturi ale celor prezenti, procesul-verbal a fo st 
aprobat in forma initiala. 

Domnul primar (limba maghiara): prezinta al doilea punct pe ordinea de zi: Proiect 
de hotarare pri vind rectificarea bugetului local pe total ~i pe sectiunile de functionare ~i de 
dezvoltare, precum ~i modificarea programului de investitii al Comunei Moaqa pe anul 2019. · 
Cite~te Referatul de aprobare nr. l.752/18.09.2019; Raportul de specialitate nr. 
l.753/18 .09.2019, Proiectul de hotarare avizat pentru legalitate de catre secretarul comunei ; 
Referatele privind avizul favorabil ale comisiilor de specialitate nr. 1 ~i nr. 3. 

Nefiind discutii se supune la vot proiectul de hotatarare pe articole ~i pe ansamblu : cine 
este pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se adopta in unanimitate cu votul ,,pentru" al 
celor 8 consilieri locali prezenti, astfel se adopta Hotararea Consiliului local nr. 38/2019. 

Punctul trei pe ordinea de zi se refera la aprobarea incadrarii al unui drum de exploatare in 
categoria drumurilor comunale. 
Domnul primar (limba maghiara) : prezinta Referatul de aprobare nr. 1.752/18.09.2019 ; 
Raportul de specialitate nr. l.753 / 18 .09.2019, proiectul de hotarare avizat pentru legalitate de 
catre secretarul comunei; Referatele privind avizul favorabil ale comisiilor de specialitate nr. 
1 ~i nr. 3. 
Dornnul primar arata ca, locuitorii/detinatorii imobilelor din acea zona au semnalat in repetate 
randuri situatia precara a drumului din zona respectiva ~i in luna august au ~i depus o petitie. 
Consiliul Judetean Covasna prin Hotararea nr. 134/30.08.2019 a adoptat lista cu situatia 
privind repartizarea pe UAT a sumelor defalcate din TV A destinate finantarii cheltuielilor 
privind drumurile judetene ~i comunale pe anul 2019 ~i estimarile pe anii 2020-2022 . 
Avand in vedere lipsa resurselor financiare la nivel local destinate reabilitarii/modernizarii 
drumurilor publice, respectiv participarea in viitor a comunei Moac~a la programe, ori pentru 
a beneficia de sume defalcate pentru finantarea cheltuielilor privind drumurile judetene ~i 
comunale, se propune aprobarea proiectului de hotarare prezentat. 
Nefiind discutii , pre~edintele de ~edinta supune la vot proiectul de hotarare pe articole ~i pe 
ansamblu: cine este pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se adopta in unanimitate cu 
votul ,,pentru" al celor 8 consilieri locali prezenti, astfel se adopta Hotararea Consiliului 
local nr. 39/2019. 

Punctul patru pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea aderarii comunei 
Moac~a la Asociapa Comunelor din Romania. 
01. primar (limba maghiara): prezinta: Referatul de aprobare nr. 1.510/31.07.2019; Raportul 
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de specialitate nr. 1.511/31.07.2019. Arata ca: au fost respectate prevederile Legii nr. 52/2003 
privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata; Referatul privind avizul 
favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3, proiectul de hotarare s-a avizat pentru legalitate de 
catre secretarul general al comunei. 
Nefiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare: cine este pentru, cine este impotriva, 
cine se abtine? Se adopta in unanimitate cu votul ,,pentru" al celor 8 consilieri locali prezenti , 
astfel se adopta Hotararea Consiliului local nr. 40/2019. 
Punctul cinci pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind alegerea pre~edintelui de ~edinta 
pe o perioada de trei luni. 
Dl. presedinte de sedinta (limba maghiara): prezintaReferatul de aprobare nr. 
1.755/18.09.2019 al primarului; avizul favorabil al Comisiei de specialitate nr. 3; proiectul de 
hotarare avizat pentru legalitate de catre secretarul comunei. 
Nefiind alte propunri pre~edintele ~edintei supune la vot proiectul de hotarare: cine este 
pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se adopta in unanimitate cu votul ,,pentru" al celor 
8 consilieri locali prezenti, astfel se adopta Hotararea Consiliului local nr. 41/2019. 

Punctul sase pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind luare act de Sentinta civila nr. 
102/2019 al Tribunalului Covasna. 
Domnul primar: (limba maghiara): cite~te : Adresa ANFP nr. 39745/2019; Referatul de 
aprobare nr. 1.771/23.09.2019, Raportul de specialitate nr. 1.771/23 .09.2019. 
Nefiind discutii se supune la vot proiectul de hotarare: cine este pentru, cine este impotriva, 
cine se abtine? Se adopta in unanimitate cu votul ,,pentru" al celor 8 consilieri locali prezenti , 
astfel se adopta Hotararea Consiliului local nr. 42/2019. 

Diverse: 
Dl. consilier local Molnar Arpad (lb. m.) : 1. Solicita vopsirea fantanii situat In gradina fostei 
~coli din grupul satesc Eresteghin, respectiv repararea a celor doi u~i la Caminul cultural. 
Domnul primar (limba maghiara): a luat la cuno~tinta propunerile domnului consilier local. 
01. consilier local Forro Karoly (lb. m.) atrage atentia domnului primar ~i ale consilierilor 
locali ca, saci de gunoi sunt arucate pe camp. 
Domnul primar (limba maghiara): asigura ca, se va lua masuri In acest sens. 

Pre~edintele de ~edinta constata 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 Moaqa, judetul Covasna. 

Moaqa, la 26 septembrie 2019. 

PRE~EDINTE DE ~ED INT A 
Kovacs Tiberiu 
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Contrasemneaza 
Secretar general al comunei 

Fillop-Fuer M. Zelinda 

-


