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ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 

COMUNA MOACSA 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 1.032/21.05.2020 

PROCES-VERBAL 
incheiat in cadrul ~edinfei ordinare a Consiliului local al comunei Moac~a din data de 21 

mai 2020, desfii~urata in Casa de cultura din satul Moac~a, comuna Moac~a 

Sunt prezenti consilierii locali: Bartha Sandor; Badi Juliu; Forro Karoly; Ilyes Matild; 
Kovacs Tiberiu; Molnar-Arpad; Zolde Csaba-Andras. 

Lipsesc domnii consilieri locali: Pall Gabor;Pal Jeno. ·~ 
La ~edinta sunt prezenti primarul comunei Moaqa di. Deszke Janos, dna. Flilop-Fuer 

M. Zelinda, secretarul comunei ~i d-na Fabian Iren, referent in cadrul Compartimentului 
financiar-contabil. 

A vand in vedere faptul ca, toti consilierii locali nu au posibilitate de a utiliza po~ta 
electronica sau sa se conecteze online, la retea de audio-video/de socializare ca mediu de 
relationare, la rugamintea acestora ~edinta ordinara s-a convocat in Casa de cultura din satul 
Moaqa, utilizand mijloace de protectie ~i pa.strand o distanta de siguranta de 5 metri pentru 
prevenirea raspandirii, infectarii cu coronavirus. 

Convocarea Consiliului local al comunei Moaqa s-a fa.cut prin Dispozitia primarului 
comunei Moaqa nr. 39/15.05.2020, 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. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare, care a fost adusa la cuno~tinta 
locuitorilor prin afi~are ~i prin postare pe site-ul institutiei, in data de 15.05.2020. 

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 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 modificarile $i 
completarile ulterioare. 

Domnul rim_m:: ureaza bun venit tuturor consilierilor locali c.are participa la $edinta 
ordinara din 21 mai 2020. 
Doamna secretar supune la vot procesul-verbal al $edintei ordinare din data de 30.04.2020: 
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cine este pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se aproba cu 7 voturi ,,pentru". 

Domnul re edinte de edinta Zolde Csaba-1\!lcir~~-- lb. m. _: ureaza bun venit celor 
prezenti. Prezinta ordinea de zi a $edintei a$a cum a fost propusa prin dispozitia primarului: 

1. Aprobarea procesului-verbal a $edintei ordinare din data de 30.04.2020. 
2. PROIECT DE HOT A.RARE privind constatarea incetarii de drept a mandatului de 

consilier local al domnului Pal Jeno. 
3. PROIECT DE HOTA.RARE pentru modificarea H.C.L nr. 1/2016 privind alegerea 

comisiei de validare a mandatelor consilierilor din Consiliul local al comunei Moac~a. 
4. PROIECT DE HOT A.RARE privind rectificarea bugetului local general al comunei 

Moaqa pe total $i pe sectiunile de functionare $i de dezvoltare, precum $i modificarea 
Programului de investitii pe grupe de investitii $i surse de finantare, pe anul 2020. 

5. PROIECT DE HOT A.RARE pri'vind aprobarea executiei bugetului general de 
venituri $i cheltuieli al Comunei Moac$a, la data de 31.03.2020. 

6. PROIECT DE HOT A.RARE pentru modificarea H.C.L. nr. 2/2020 privind stabilirea 
salariului de baza ai functionarilor publici $i angajatilor contractuali din aparatul de 
specialitate al primarului comunei Moaqa pentru anul 2020. 

7.PROIECT DE HOT A.RARE privind alegerea pre~edintelui de $edinta pentru perioada 
iunie-august 2020. 

8. DIVERSE 
Domnul pre$edinte de $edinta intreaba, daca exista $i alte propuneri, observatii legate de 
ordinea de zi? 

Q9mn11:Lp.r.iD.1ar (limba mc.1:ghi.llXiD~ propune introducerea unui nou punct pe ordinea de 
zi, si anume: Proiect de hotanlre privind aprobarea implementarii proiectului "Dezvoltarea 
sistemului de asistenta sociala $i combaterea saraciei $i a excluziunii sociale" cod SMIS 
126924 la nivelul comunei Moaqa, judetul Covasna. in vederea clarificarii situatiei s-a tot 
amanat introducerea pe ordinea de zi al proiectului de hotarare. Participarea la proiect este 
oportuna avand in vedere, ca se asigura acordarea asistentei pentru acreditarea $i functionarea 
serviciului public de asistenta sociala, licentierea serviciilor de asistenta comunitara, formarea 
profesionala $i certificarea unui asistent social/tehnician in asistenta sociala recrutat. intre 
timp proiectul s-a modificat, urmare a discutiilor purtate cu respoinsabilii proiectului din 
cadrul ministerului de resort, aprobarea proiectului este urgenta, din acest motiv propun 
modificarea ordinii de zi cu suplimentarea proiectului de hotarare prezentat. 

La punctul diverse se inscriu: doamna secretar, dl. Badi Juliu $i dl. Zolde Csaba
Andras. 

Domnul pre~~qinte de ~edinta Zolde C~llQ'-1::::Andras {llJ, mJ: supune la vot 
suplimentarea ordinii de zi cu proiectul de hotarare privind aprobarea implementarii 
proiectului "Dezvoltarea sistemului de asistenta sociala $i combaterea saraciei $i a excluziunii 
sociale" cod SMIS 126924 la nivelul comunei Moac$a, judetul Covasna: cine este pentru, cine 
este impotriva, cine se abtine? Se aproba cu 7 voturi pentru. 
Supune la vot ordinea de zi completata: cine este pentru, cine este impotriva, cine se abtine? 
Se aproba cu 7 voturi ,,pentru". 

Se trece la discutarea punctului doi de pe ordinea zi: Proiectului de hotardre privind 
constatarea incetarii de drept a mandatului de consilier local al domnului Pal Jeno $i 
declararea ca vacant a locului ocupat de acesta in Consiliul Local al Comunei Moaqa. 

Domnul primar Deszke Janos (lb. m.): cite$te adresa nr. 921/11.05.2020 prin care domnul 
consilier i$i prezinta demisia din functia de consilier local al Consilului local al comunei 
Moaqa; Referatul constatator nr. 937/12.05.2020 al primarului ~i secretarului general al 
comunei Moac$a; Referatul de aprobare nr. 964/15.05.2020 al domnului primar $i Raportul de 
specialitate nr. 965/15.05.2020 al Compartimentului administratia publica locala din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Moaqa; 

Domnul pre~edinte de ~edinta (lb. m.): nefiind observatii, se propune la vot constatarea 
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incetarii de drept a mandatului de consilier local a domnului Pal Jeno. Se voteaza cu 7 voturi 
pentru, astfel se adopta Hotai:area Consiliului local nr. 29/2020. 

Se trece la discutarea Proiectului de hotardre pentru modificarea H.C.L nr. 1/2016 
privind alegerea comisiei de validare a mandatelor consilierilor din Consiliul local al comunei 
Moaqa. 

Domnul primar Deszke Janos (lb. m.): avand in vedere ca domnul Pal Jeno a fost ales 
pre$edinte in Comisia de validare a mandatelor ~onsilierilor locali, se impune alegerea 
unei/unui alt consilier local in locul acestuia, in conditiile legii. Prezinta: Referatul de 
aprobare nr. 967/15.05.2020 al primarului comunei Moaqa; Raportul de specialitate nr. 
968/15.05.2020 al Compartimentului Administratie publica locala; 

Domnul consilier local Molnar Arpad (lb. m): propune pe dl. consilier local Badi 
Juliu, avand in vedere ca $i dansul face parte din UDMR. 

Domnul re edinte de edinta Zolde Csaba-Andras lb. m.}: supune la vot: cine este 
pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se aproba cu 6 voturi "pentru" , 1 abtinere ( di. 
consilier Badi Juliu). 
Se supune la vot proiectul de hotarare: cine este pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se 
aproba cu 7 voturi ,,pentru", astfel se adopta Hotararea Consiliului local nr. 30/2020. 

Se trece la discutarea Proiectului de hotardre privind aprobarea rectificarii bugetului 
local general al comunei Moac$a pe total $i pe sectiunile de functionare $i de dezvoltare, 
precum $i modificarea Programului de investitii pe grupe de investitii $i surse de finantare, pe 
anul 2020. 

J.2qmnµL prim::1r 0~$:Z::K~ J:inQ$ (lb. m.): cite$te Referatul de aprobare nr. 
955/15.05.2020 al primarului comunei Moaqa, dl. Deszke Janos; cite$te Raportul de 
specialitate nr. 956/15.05.2020 al Compartimentului financiar-contabil, impozite $i taxe din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moaqa. 

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 7 consilieri locali prezenti, astfel se adopta Hotararea 
Consiliului local nr. 31/2020. 

Se trece la discutarea Proiectului de hotardre privind aprobarea executiei bugetului 
general de venituri $i cheltuieli al Comunei Moaqa, la data de 31.03.2020 

Domnul primar Deszke JanQ..$ (lb. m.): cite$te Referatul de aprobare nr. 
958/15.05.2020; Raportul de specialitate nr. 959/15.05.2020 al Compartimentului financiar
contabil, impozite $i taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Moaqa. 

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 7 consilieri locali prezenti, astfel se adopta Hotararea 
Consiliului local nr. 32/2020. 

Se trece la di$CUtarea Proiectului de hotardre privind modificarea H.C.L. nr. 2/2020 
privind stabilirea salariului de baza ai funqionarilor publici $i angajatilor contractuali din 
aparatul de specialitate al primarului comunei Moac$a pentru anul 2020. 

Domnul primar Deszke Janos (lb. m.): prezinta adresa nr. ad. 1.452/23 .03.2020 a 
Institutiei Prefectului, judetul Covasna, inregistrata la institutia noastra sub nr. 
683/27.03.2020; Referatul de aprobare nr. 970/15.05.2020 al primarului comunei; Raportul de 
specialitate nr. 971 /15 .05 .2020 al compartimentului financiar contabil, impozite $i taxe din 
cadrul aparatului de specialitare al primarului comunei Moaqa. 

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 7 consilieri locali prezenti, astfel se adopta Hotararea 

3 



Consiliului local nr. 33/2020. 
Se trece la discutarea Pr-oiectului de hotarare privind alegerea pre~edintelui de ~edinta 

pentru perioada iunie-august 2020. 
Pomnul m~~~c:Unte de J~_c:lint~ .Zolde C$ll.9'1=Anc:lra,$ .OP, mJ: cite~te proiectul de 

hotarare, intreaba daca sunt observatii? 
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 7 consilieri locali prezenti, astfel se adopta Hotararea 
Consiliului local nr. 34/2020. 

Se trece la discutarea Proiectului de hotarare privind aprobarea implementarii 
proiectului "Dezvoltarea sistemului de asistenta sociala ~i combaterea saraciei ~i a excluziunii 
sociale" cod SMIS 126924 la nivelul comunei Moaqa, judetul Covasna. 

Domnul primar :Qeszke Janos (lb. m.): arata, ca proiectul de hotarare a fost prezentat 
cu ocazia introducerii pe ordinea de zi. intreaba daca sunt propuneri, observatii? 

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 7 consilieri locali prezenti, astfel se adopta Hotararea 
Consiliului local nr. 35/2020. 

La punctul Diverse doamna secretar prezinta recomandarea nr. 88/1 aprilie 2020 al 
A vocatului Poporului privind repomirea initierii demersurilor legale pentru trecerea fara plata 
a Lacului de acumulare + baraj Moac~a - Padureni din domeniul public al statului ~i din 
administrarea ANIF R.A. Sucursala Mure~-Olt Superior, in domeniul public al Comunei 
Moaqa ~i in administrarea Consiliului local Moac~a. 

Domnul primar solicita vot de principiu in acest sens. Domnul pre~edinte de ~edinta 
supune la vot : cine este pentru prehiarea Lacului de acumulare + baraj Moaqa - Padureni?: 
se voteaza cu 4 voturi "pentru" (domnii consilieri locali: Bartha Sandor; Badi Juliu; Kovacs 
Tiberiu ~i Zolde Csaba-Andras).Trei consilieri locali au votat impotriva preluarii(Ilyes Matild, 
Molnar Arpad; Forro Karoly) 

Domnul consilier local Badi Juliu(lb. m.): intreaba ce va intampla cu terenul de 
pa~une, obiectul Contractului de inchiriere incetat intre Comuna ~i di. Lakos. 

Domnul primar Deszke Janos (lb. m.): se va organiza o noua licitatie. 
Domnul pre~edinte de ~edinta Zolde Csaba-Andras (lb. mJ: Ar trebui institui o taxa 

speciala pentru folosirea drumurilor comunei pentru cei care transporta lemne cu masini de 
mare tonaj. 

Pre~edintele de ~edinta constata, ca 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. 

Moac~a, la 21 mai 2020. 

PRE~EDINTE DE ~ED INT A. 
Zolde Csaba-Andras 
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Contrasemneaza 
Secretar general al comunei 

Fiilop-Fuer M. Zelinda 
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