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ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 

COMUNA MOAC~A 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 2.342/ 18.12.2119 

PROCES-VERBAL 
incheiat in cadrul ~edintei ordinare a Consiliului local al comunei Moac~a, din data de 

16 decembrie 2019, desfa~urata in Sala de ~edinte a primariei Moaqa 

Sunt prezenti consilierii locali: Bartha Sandor; !lyes Matild; Forro Karoly; Kovacs 
Tiberiu; Molnar Arpad; Pall Gabor; Zolde Csaba-Andras. 

Lipsesc consiiierii locali: Badi Juliu $i Pal Jeno. 
La ~edinta sunt prezenti primarul comunei Moaqa dl. Deszke Janos si dna. Fi.ilop

Fuer M. Zelinda, secretarul general al comunei. Participa doamna Fabian Iren, referent in 
cadrul compartimentului financiar-contabil, impozite $i taxe. 

Convocarea Consiliului local al comunei Moaqa s-a facut prin Dispozitia primarului 
comunei Moaqa nr. 95/2019, 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, cu modificarile $i completarile ulterioare. 

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." 

Sunt prezenti 7 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 completarile 
ulterioare. 

Doamna secretar propune alegerea pre~edintelui de ~edinta in persoana domnului Pall 
Gabor, iar in lipsa acestuia pe domnul Zolde Csaba - Andras. Nefiind discutii, se voteaza cu 
votul ,,pentru" al celor 7 consilieri locali prezenti, astfel se adopta HCL nr. 56/2019. 

Domnul prqedinte de ~edinta Pall Gabor prezinta ordinea de zi: 
1. Aprobarea procesului-verbal a ~edintei ordinare din data de 26.11.2019. 
2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea impozitelor ~i taxelor locale pentru 

anul 2020. 
Prezinta: Deszke Janos, primar. 

3. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Planului de aqiuni sau de lucrari de 
interes local pentru repartizarea orelor de munca pentru beneficiarii de ajutor social din 
comuna Moaqa pentru anul 2020. 

Prezinta: Deszke Janos, primar. 
4. PROIECT DE HOT AR.ARE privind aprobarea Planului de gospodarire al comunei 

Moaqa pe anul 2020. 
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Prezinta: pre$edintele de $edinta 
5. DIVERSE 

pomnul .1~e-~~gjnte de ~.eilin!i:J, intreaba, daca exista alte propuneri observatii legate de 
ordinea _de zi? 

P9I11DJI1 pri111c:1r propune introducerea unui nou punct, si anume: Proiect de hotarare · 
privind rectificarea bugetului local general al comunei Moaqa pe total $i pe sectiunile de 
functionare $i de dezvoltare. 

' La punctul Diverse se inscriu domnii consili; ri locali: Molnar Arpad, Zolde Csaba
Andras $i Bartha Sandor. 

Nefiind alte propuneri domnul prqedinte de $edinta supune la vot introducerea 
punctului diverse. Cine este pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se aproba cu 7 voturi 
,,pentru". 
Supune la vot ordinea de zi in ansamblu: cine este pentru, cine este impotriva, cine se abtine? 
Se aproba cu 7 voturi ,,pentru". 
Supune la vot procesul-verbal a $edintei ordinare din data de 26.11.2019. Cine este pentru, 
cine este impotriva, cine se abtine? Se aproba cu 7 voturi ,,pentru". 

Domnul presedinte de ~edinta in cadrul proiectului de hotarare privind aprobarea 
impozitelor $i taxelor locale pentru anul 2020 prezinta urmatoarele acte: 

Referatul de aprobare al primarului comunei Moaqa nr. 1931 /22.10.2019; Raportul de 
specialitate nr. 1932/22.10.2019 intocmit de Compartimentul de resort, avizele favorabile ale 
celor trei Comisii de specialitate ale Consiliului local Moaqa; arata ca proiectul de hotarare 
este avizat pentru legalitate, $i ca au fast indeplinite prevederile art. 7 din Legea nr. 52/2003 
privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata. 

Domnul prima.;r: arata ca, s-au introdus 3 noi taxe fata de impozitele $i taxele locale 
aferente anului 2019, $i anume: taxa pentru oficierea casatoriei in afara programului de lucru 
$i sarbatori legale in suma de 300 lei; taxa pentru oficierea casatoriei pentru persoane care nu 
au domiciliu in UAT Moac$a in suma de 300 lei $i taxa de comert ambulant a produselor de 
panificatie in suma de 200lei/luna. Dupa cum se $tie aceste noi taxe au fast introduse in 
proiectul de hotarare, au fast dezbatute in comisiile de specialitate. 

Domnul pre~edinte de $edinta: intreaba daca exista propuneri, sugestii, observatii legate de 
acest proiect de hotarare? 
Nefiind discutii, domnul pre$edinte de $edinta supune la vot proiectul de hotarare: cine este 
pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se adopta in unanimitate cu votul ,,pentru" al celor 
7 consilieri locali prezenti, astfel se adopta Hotararea Consiliului local nr. 57 /2019. 

Domnul rimar: prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea aprobarea Planului de 
gospodarire al comunei Moaqa pe anul 2020. Prezinta: Referatul de aprobare al primarului 
comunei Moaqa nr. 2074/13.11.2019; Raportul de specialitate nr. 2075/13.11.2019 intocmit 
de Compartimentul de resort, avizele favorabile Comisiilor de specialitate nr. 1 $i nr. 3 ale 
Consiliului local Moaqa; arata ca proiectul de hotarare este avizat pentru legalitate. 

Domnul pre~edinte de ~edinta: intreaba daca exista propuneri, sugestii, observatii legate de 
acest proiect de hotarare? 
Nefiind discutii, domnul pre$edinte de $edinta supune la vot proiectul de hotarare: cine este 
pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se adopta in unanimitate cu votul ,,pentru" al celor 
7 consilieri locali prezenti, astfel se adopta Hotararea Consiliului local nr. 58/2019. 

Pomnul primar: prezinta proiectul 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 Moac$a pentru anul 2020. 

Prezinta: Referatul de aprobare al primarului comunei Moac$a nr. 2061/13.11.2019; 
Raportul de specialitate nr. 2062/13.11.2019 intocmit persoana desemnata cu atributii de 
asistenta sociala, avizele favorabile ale Comisiei de specialitate nr. 2 $i nr. 3 ale Consiliului 
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local Moaqa; arata ca proiectul de hotarare este avizat pentru legalitate. 
Domnul pre edinte de s_~_cljDJic'i: intreaba daca exista propuneri, sugestii, observatii legate de 

acest proiect de hotarare? 
Nefiind discutii, domnul pre$edinte de $edinta supune la vat proiectul de hotarare: cine este 
pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se adopta in unanimitate cu votul ,,pentru" al celor 
7 consilieti locali prezenti, astfel se adopta Hotararea Consiliului local nr. 59/2019. 

Domnul Rrimar: prezinta proiectul de hotarare privind rectificarea bugetului local 
general al comunei Moaqa pe total $i pe sectiunile de ·funqionare $i de dezvoltare, potrivit 
caruie la partea de venituri $i partea de cheltuieli se rectifica in suma de 69,94mii lei. 
Prezinta: Referatul de aprobare al primarului comunei Moaqa nr. 2082/14.11.2019; Raportul 
de specialitate nr. 2083/14.11.2019 intocmit de compartimentul de resort, avizele favorabile 
ale Comisiei de specialitate nr. 1 $i nr. 3 ale Consiliului local Moaqa; arata ca proiectul de 
hotarare este avizat pentru legalitate. 

Domnul re edinte de sedinta: intreaba daca exista propuneri, sugestii, observatii legate de 
acest proiect de hotarare? 
Nefiind discutii, domnul pre$edinte de $edin!a supune la vat proiectul de hotarare: cine este 
pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se adopta in unanimitate cu votul ,,pentru" al celor 
7 consilieri locali prezen!i, astfel se adopta Hotararea Consiliului local nr. 60/2019. 

Se trece la punctul Diverse: 
Dornnul consilier Molnar An)_<!_<:l:' arata ca, pe avizierul institutiei nu se regase$te lista 
datomicilor, persoane fizice. 
Doamna secretar: reflecta asupra art. 162 din Cod de procedura fiscala - Publicarea listelor 
debitorilor care inregistreaza obligatii fiscale restante, potrivit caruia: 
ART. 162 

(1) Organele fiscale au obligatia de a publica pe pagina de internet proprie lista debitorilor 
persoane fizice $i juridice care inregistreaza obliga!ii fiscale restante, precum $i cuantumul 
acestor obligatii. 
· (2) Lista se publica trimestrial, pana in ultima zi a primei lu:ni din trimestrul urmator celui 

de raportare $i cuprinde obliga!iile fiscale restante la sfar$itul trimestrului $i neachitate la data 
publicarii listei, al caror plafon se stabile$te astfel: 

a) in cazul creantelor fiscale administrate de organul fiscal central, prin ordin al 
pre$edintelui AN.AF.; 

b) in cazul creantelor fiscale administrate de organul fiscal local, prin hotarare a 
consiliului local. 

(3) inainte de publicare, obligatiile fiscale restante se notifica d~bitorilor. Obligatiile 
fiscale ale sediilor secu:ndare platitoare de salarii $i venituri asimilate salariilor se notifica 
persoanei in structura careia acestea functioneaza. 

( 4) in termen de 15 zile de la achitarea integrala a obligatiilor fiscale datorate, organul 
fiscal competent opereaza modificarile pentru fiecare debitor care $i-a achitat aceste obligatii. 

(5) Prevederile prezentului articol se aplica $i pentru obligatiile fiscale stabilite prin titluri 
de creanta impotriva carora contribuabilul a exercitat caile de atac prevazute de lege, pana la 
solutionarea cailor de atac, caz in care organul fiscal face men!iuni cu privire la aceasta 
situatie. Ori de cate ori contribuabilul obtine suspendarea executarii actului administrativ 
fiscal in condi!iile Legii nr. 554/2004, cu modificarile $i completarile ulterioare, sunt 
aplicabile prevederile alin. ( 4 ). 
Potrivit pct. 4 din Ordinul nr. 558/2016 privind Procedura de publicare a listelor debitorilor 
care inregistreaza obliga!ii fiscale restante, precum $i cuantumul acestor obliga!ii: nu fac 
obiectul publicarii potrivit pct. 1 obligatiile fiscale restante al caror cuantum total este sub 
urmatoarele plafoane: a) 1.500 lei, in cazul debitorilor care au calitatea de mare contribuabil; 
b) 1.000 lei, in cazul debitorilor care au calitatea de contribuabil mijlociu; c) 500 lei, in cazul 
celorlalte categorii de debitori, inclusiv in cazul persoanelor fizice care inregistreaza obligatii 
fiscale restante $i din desfa$'llrarea de activitati economice in mod independent sau exercita 
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profesii libere; d) 100 lei, in cazul debitorilor persoane fizice, altele decat cele de la lit. c ). 
Compartimentul de resort trebuie se se conformeze prevederilor legii 
Domnul consilier Molnar Arpad: i~i manifesta speranta ca, se va proceda la achizitionarea de 
pomi fructiferi de soiuri traditionali, specific zonei. 
DomgµJpriPJJtr: asigura pe domnul consilier Molnar, ca se va interesa ~i se va achizitiona de 
pomi fructiferi traditionale in zona. 
Domnul consilier Zolde Csaba-Andras: la intrarea in· comuna dinspre grupul satesc Eresteghin 
propune amplasarea unei delimitari de viteza. 
Domnul co11$iJi~LfQn;QKa,r9]y: solicita ca in fata magazinului Tompa din centrul comunei sa 
se amenajeze o noua trecere de pietoni; sa fie montate indicatori de trecere de pietoni cu led, 
respectiv cladirea casei de cultura din satul Moaqa sa fie dotat cu inca o u~a. 
Domnul CQ1}$iJi~rBa,rthc:1.$a,nc:l9r: mai multi cetateni din comuna cer deschiderea drumului de 
camp dinspre centrul comunei, in timp de noroi nu se poate circula in acea zona. 
Domnul primar: se va proceda conform solicitarii cetatenilor. 
Doamna consilier Ilyes Matild: arata ca terenurile de joaca din comuna se afla in stare 
deplorabila, ca urmare, propune repararea acestora. 
Domnul primar: promite_, case va trece Ia reparnea terenurilor de joaca. 

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 Moac~a, judetul Covasna. 

Moaqa, la 16 decembrie 2019. 

PRE~EDINTE DE ~ED INT A 
Pall Gabor 

~ 
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Contrasemneaza 
Secretar general al comunei 

Fiilop-Fuer M. Zelinda 


