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ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 

COMUNA MOACSA 
CONSILIUL LOCAL 

PROCES-VERBAL 
incheiat in cadrul ~edinfei ordinare a Consiliului local al comunei Moac~a din data de 26 

martie 2020, dcsfi'i~urata in Casa de cultura din satul Moac~a, comuna Moaqa 

Sunt prezenti consilierii locali: Badi Juliu; Forro Karoly; Kovacs Tiberiu; Molnar 
Arpad; Pall Gabor; Zo_lde Csaba-Andras. 

Lipsesc consilierii locali: Bartha Sandor; Ilyes Matild $i Pal Jeno. 
La $edinta sunt prezenti primarul comunei Moaqa dl. Deszke Janos si dna. Flilop

Fuer M. Zelinda, secretarul general al comunei. 

Convocarea Consiliului local al comunei Moaqa s-a facut prin Dispozitia primarului 
comunei Moaqa nr. 34/2020, 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. 57/2019privind Codul 
administrativ, cu modificarile $i completarile ulterioare, care a fost adusa la cuno$tinta 
locuitorilor prin afi$are. 

Pre$edintele de $edinta este dl. consilier local Zolde Csaba-Andras, ales prin Hotararea 
Consiliului local nr. 18/2020. 

Avand in vedere prevederile art. 138 alin. (3) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile $i completarile ulterioare: "lucrarile $edintelor se desfa$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 :i:n limba romana." 

Sunt prezenti 6 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. 

Domnul P.rimar: ureaza bun venit tuturor consilierilor locali care participa la $edinta 
ordinara din 26 martie 2020. Precizeaza, cape ordinea de zi a $edintei figureaza 3 proiecte de 
hotarari care nu sufera amanare. Pentru prevenirea raspandirii, infectarii cu coronavirus 
$edinta se tine in Caminul cultural din satul Moaqa, amenajat pa.strand distanta de min . . 5 
metri intre persoane. 

Domnul Rresedinte de sedinta Zolde Csaba-And(l~: ureaza bun venit celor prezenti. 
Supune la vot procesul-verbal al $edintei ordinare din data de 17.02.2020. Cine este pentru, 
cine este impotriva, cine se abtine? Se aproba cu 6 voturi ,,pentru". 
in continuare prezinta ordinea de zi, care vor fi prezentate de catre di primar. Punctul 1 s-a 
aprobat. 

2. Raportul asupra starii economice, sociale $i de mediu a comunei Moaqa in anul 2019. 
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3. PROIECT DE HOTARARE privind rectificarea bugetului local pe total ~i pe 
sectiunile de functionare ~i .de dezvoltare, precum ~i modificarea programului de investitii al 
Comunei Moaqa pe anul 2020. 

4. PROIECT DE HOT A.RARE privind aprobarea participarii Comunei Moaqa la 
,,Programul judetean pentru reabilitarea ~i modernizarea imobilelor cu destinatie de cabinete 
medicale din mediul rural, respectiv a spitalelor din mediul urban" in perioada 2017-2020 ~i 
in ,,Programul judetean pentru reabilitarea, modernizarea caminelor culturale din mediul 
rural" in perioada 2017-2020. ·· 

5. PROIECT DE I-IOTA.RARE privind aprobarea Documentatiei tehnice pentru 
obtinerea autorizatiei de construire cu actualizarea indicatorilor tehnico-economici in faza de 
initiere procedura atribuire lucrari privind investitia "Alimentare cu apa a localitatii Padureni, 
Comuna Moaqa, judetul Covasna ". 

6. PROIECT DE HOT A.RARE privind aprobarea documentatei de atribuire a 
contractului de lucrari pentru investitia ,,Alimentare cu apa a localitatii Padureni, Comuna 
Moaqa, judetul Covasna", aprobarea aplicarii procedurii simplificate, varianta online, precum 
~i desemnarea Comisiei de evaluare ~i a expertilor cooptafi. 

7. PROIECT DE I-IOTA.RARE privind aprobarea intocmirii ~i tinerii la zi a Registrului 
Agricol al comunei Moaqa in perioada 2020-2024. -~ 

8. DIVERSE. 
QQl}11)1J.Lmimc1r Pf9P1J.rle: 
1. Retragerea punctului 2 de pe ordinea de zi, motivand ca prezentarea raportului 

ar prelungii $edinta ~i in situatia actuala acest lucru este chiar nedorit. 
2. Dupa punctul 7 de pe ordinea de zi, introducerea unui nou punct: Proiect de 

hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 57/2019 privind stabilirea impozitelor $i taxelor locale 
pentru anul fiscal 2020. In contextul prevederilor art. V alin. (1) ~i alin. (2) din O.U.G. nr. 
29/18.03 .2020 privind unele masuri economice ~i fiscal bugetare, am tinut necesar elaborarea 
proiectului de hotarare ~i intorducerea pe ordinea de zi al acestuia. 

Domnul pre~edinte de ~edinta intreaba, daca exista $i alte propuneri observatii legate 
de ordinea de zi? · 

La punctul Diverse se inscrie domnul pre$edinte de ~edinta. . , · . ' 
Nefiind alte propuneri domnul pre~edinte de ~edint_a supune la vot retragerea punctulhi 

2 de pe ordinea de zi: cine este pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se aproba cu 6 
voturi ,,pentru". · · 

Supune la vot introducerea Proiectului de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 
57/2019 privind stabilirea impozitelor ~i taxelor locale pentru anul fiscal 2020. Cine este 
pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se aproba cu 6 voturi ,,pentru". 

Supune la vot ordinea de zi modificata ~i completata: cine este pentru, cme este 
impotriva, cine se abtine? Se aproba cu 6 voturi ,,pentru" ordinea de zi. 

Se trece la discutarea punctului 3 de pe ordinea de zi, Proiect de hotarare privind 
rectificarea bugetului local pe total ~i pe sectiunile de functionare $i de dezvoltare, precum ~i 
modificarea programului de investitii al Comunei Moaqa pe anul 2020. 

Dl primar cite~te: Referatul de aprobare al primarului comunei Moaqa nr. 
568/19.03.2020; Raportul de specialitate nr. 569/19.03.2020 intocmit de Compartimentul de 
resort, Proiectul de hotarare nr. 570/19.03.2020 avizat pentru legalitate de catre secretar, 
avizele favorabile ale Comisiilor de specialitate nr. 1 $i nr. 3 al Consiliului local. 
Nefiind propuneri, observatii la acest punct, 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 6 consilieri locali prezenti, astfel se adopta Hotararea 
Consiliului local nr. 20/2020. 

Q9m11,11lmimc1r: prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea participarii Comunei 
Moaqa la ,,Programul judetean pentru reabilitarea $i modemizarea imobilelor cu destinatie de 
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cabinete medicale din mediul rural, respectiv a spitalelor din mediul urban" in perioada 2017-
2020 $i in ,,Programul judetean pentru reabilitarea, modernizarea caminelor culturale din 
mediul rural" in perioada 2017-2020. 

Se arata, ca prin participarea la acest program se clore~te efectuarea reabilitarii, 
modernizarii cabinetului medical din satul Moaqa, comuna Moaqa $i al Caminului cultural 
din satul Padureni, comuna Moaqa. 
Prezinta Referatul de aprobare al primarului comunti Moaqa nr. 574/19.03.2020; Raportul de 
specialitate nr. 575/19.03.2020 intocmit de compartimentul de resort; Proiectul de hotarare nr. 
576/19.03.2020 avizat pentru legalitate de secretarul comunei; Avizele favorabile a celor trei 
Comisii de specialitate al Consiliului local al comunei Moaqa. 

Q~mlD.!:!l pre$edi_nt~-Q~ ~-~.dint~: intreaba daca exista observatii, propuneri legate de acest 
proiect de hotarare? 
Nefiind propuneri, observatii, domnul pre$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 6 consilieri locali prezenti, astfel se adopta Hotararea Consiliului 
local nr. 21/2020. 

Domnul primar: prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea.~ Documentatiei 
tehnice pentru obtinerea autorizatiei de construire cu actualizarea indicatorilor tehnico
economici in faza de initiere procedura atribuire lucrari privind investitia "Alimentare cu apa 
a localitatii Padureni, Comuna Moaqa, judetul Covasna". 

Dupa cum se $tie, Acordul contractual nr. 1671/2009 pentru executarea lucrarii de 
"Alimentare cu apa a localitatii Padureni, Comuna Moaqa, judetul Covasna" a incetat, $i 
pentru finalizarea lucrarii in cauza s-a elaborat o noua documentatie cuprinzand valorile 
actualizate la zi, elaborat de SC EXPERT BAU SRL Sfantu Gheorghe. In vederea incheierii 
contractului de execu!ie pentru restul lucrarii, este necesar aprobarea documentatiei $i al 
devizului anexat la proiectul de hotarare. Valoarea totala fara TV A este 999 .129 lei; TV A este 
189.293 lei; valoarea totala cu TVA este 1.188.422 lei. Defalcarea investitiei pe surse de 
finantare arata astfel: PNDL-342.125lei; buget local-846.297lei. Domnul primar arata, ca 
Proiectul de hotarare nr. 565/19.03.2020 este avizat de catre secretarul comunei; Comisiile de 
specialitate nr. 1 $i nr. 3 au avizat favorabil proiectul prezentat. 

Nefiind observatii, propuneri, 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 6 consilieri locali prezenti, astfel se adopta Hotararea Consiliului 
local nr. 22/2020. 

Domnul primar: prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea documentatei de 
atribuire a contractului de lucrari pentru investitia ,,Alimentare cu apa a localitatii Padureni, 
Comuna Moac$a, judetul Covasna", aprobarea aplicarii procedurii simplificate, varianta 
online, precum $i desemnarea Comisiei de evaluare $i a expertilor cooptati. 

Prezinta Referatul de aprobare al primarului comunei Moaqa nr. 571/19.03.2020; 
Rapo1iul de specialitate nr. 572/19.03.2020 intocmit de compartimentul de resort; Proiectul de 
hotarare nr. 573/19.03.2020 avizat pentru legalitate de secretarul comunei; Avizele favorabile 
ale comisiei de specialitate economica $i juridica. 
Domnul consilier Forro Karoly propune urmatoarele persoane in comisia de evaluare a 
ofertelor: 
Pre$edinte cu drept de vot: di. Korodi Zoltan-Barna. 
DI. pre$edinte de $edinta supune la vot, se voteaza cu 6 voturi"pentru". 
Membri: Sinka Kinga::.Monika. 
DI. pre$edinte de $edinta supune la vot, se voteaza cu 6 voturi"pentru". 
DI consilier local Badi Juliu. 
DI. pre$edinte de $edinta supune la vot, se voteaza cu 5 voturi "pentru" $i 1 abtinere ( di. Badi 
Juliu). 
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Membru de rezerva: d-ra Fulop-Fuer Agnes. 
DI. pre$edinte de $edinta supune la vot, se voteaza cu 6 voturi"pentru". 
DI. consilier local Badi Juliu propune pe di. Gaszpor Gabor-Istvan, in calitate de expert 
cooptat. 
DI. prqedinte de $edinta supune la vot, se voteaza cu 6 voturi"pentru". 

Nefiind observatii, propuneri domnul pre$edinte de $edinta supune la vot proiectul de 
hotarare: cine este pentru, cine este impotriva, c,ine se abtine? Se adopta in unanimitate cu 
votul ,,pentru" al celor 6 consilieri locali prezenti, astfel se adopta Hotararea Consiliului · 
local nr. 23/2020. 

QQJDJl_l!J_QrJn.1,1,r::prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea intocmirii ~i tinerii la 
zi a Registrului Agricol al comunei Moaqa in perioada 2020-2024. 
Cite$te Referatul de aprobare al primarului comunei Moac$a nr. 584/19.03 .2020; Raportul de 
specialitate nr. 585/19.03.2020 intocmit de compartimentuJ de resort; Proiectul de hotarare nr. 
586/19.03 .2020 avizat pentru legalitate de secretarul comunei; Avizul favorabil al comisiei de 
specialitate economica $i juridica. 

Nefiind observatii la acest punct, domnul pre$edinte de ~edinta supune la vot proiectul 
de hotarare: cine este pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se adopta iq unanimitate cu 
votul ,,pentru" al celor 6 consilieri locali prezenti, astfel se adopta Hotararea Consiliului 
local nr. 24/2020. 

Domnul pri.mar~_prezinta proiectul de hotarare privind modificarea H.C.L. nr. 57/2019 
privind stabilirea impozitelor ~i taxelor locale pentru anul fiscal 2020 . 
Prezinta Referatul de aprobare a] primaru]ui comunei Moaqa nr. 624/24.03 .2020; Raportul de 
specialitate nr. 625/24.03.2020 intocmit de compartimentul de resort; Proiectul de hotarare nr. 
626/24.03.2020 avizat pentru legalitate de secretarul comunei; Avizul favorabil al comisiilor 
de specialitate economica ~i juridica. 

Nefiind propuneri, domnul prqedinte de ~edinta supune la vot proiectul de hotarare: 
cine este pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se adopta in unanimitate cu votifl 
,,pentru" al celor 6 consilieri loca]i prezenti, astfel se adopta Hotararea Consiliului local nr. 
25/2020. 

Punctul Diverse: 
Domnul consiJier local Zolde Csaba-Andras: in data de 24 martie a.c., la ora 20,00 ~n 

autovehicul de mare tonaj, apartinand firmei domnului Voinea, a circulat prin comi.ma. 
Intreaba pe domnul primar, daca s-a platit vreo taxa de transport de catre firma respectiva? 

Domnul primar: nu are cuno~tinta de acest lucru, este posibil sa i:iu fi platit. 

Pre~edintele de ~edinta constata, ca nu exista alte probleme de discutat 111 cadrul 
~edintei, astfel ~edinta se incheie. 

Prezentul Proces-verbal s-a incheiat intr-un singm exemplar, care se pastreaza la 
dosarul ~edintei, in arhiva Primariei comunei Moaqa, judetul Covasna. 

Moaqa, la 26 martie 2020. 

PRESEDINTE DE SEDINT A 
Zolde Csaba-Andras Contrasemneaza 

rctar general al comunei , 
iilop-Fuer M. Zelinda 
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