
Nr. 491/18.02.2021 

ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

.. 
COMUNA MOACSA 
CONSILIUL LOCAL 

PROCES-VERBAL 
incheiat in cadrul ~edintei ordinare a Consiliului local al comunei Moac~a 

din data de 25 februarie 2021 

Sunt prezenti consilierii locali: Badi Csaba, Badi Juliu; Bartha Sandor; Csavar Agnes; 
Forro Karoly; Ilyes Istvan; Molnar Arpad; Molnar Ferenc; Pall Gabor. 

La ~edinta sunt prezenti primarul comunei Moac~a dl. Deszke J a.nos, dna. Fulop-Fuer 
M. Zelinda, secretarul general al comunei Moaqa, doamna Fabian Iren, referent in cadrul 
Compartimentului financiar-contabil, impozite ~i taxe ~i dl. Oni~oru Cristine! in calitate de 
benefiar :PUZ "Locuinta unifamiliala", comuna Moaqa, judetul Covasna. 

Convocarea Consiliului local al comunei Moac~a s-a fa.cut prin Dispozitia primarului 
comunei Moac~a nr. 24/18.02.2021, 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, respectand prevederile H.G. 
nr. 35/10 februarie 2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu 
data de 12 februarie 2021, precum ~i stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia 
pentru prevenirea ~i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

Invitatia ~edintei a fost adusa la cuno~tinta locuitorilor prin afi~are ~i prin postare pe site
ul institutiei, in data de 18.02.2021 . 

Pre~edintele de ~edinta este dl. consilier local Badi Csaba, ales prin Hotararea 
Consiliului local Moaqa nr. 15/01.25 .2021. 

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 apaqinand 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." 

Cunoscand dispozitiile- art. 227 ~i art. 228 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificarile ~i completarile ulterioare privind Regimul general aplicabil 
conflictului de interese pentru ale~ii locali. 

inainte de inceperea ~edintei, consilierilor le este pusa la dispozitie ma~ti de protectie 
~i solutie pentru dezinfectare, locatia fiind astfel organizata incat sa se asigure distanta sociala 
intre persoanele participante la ~edinta. 

Sunt prezenti 9 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. 

In conformitate cu prevederile art. 138 alin. (15) din 0.U.G. 57/2019, secretarul 
general al comunei propune supunerea la vot deschis al procesului-verbal incheiat cu ocazia 
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des:fa~urarii ~edintei ordinare din data de 25.01.2021: cine este pentru, cine este impotriva, 
cine se abtine: se aproba cu 9 voturi "pentru". 

Pomnul pre~edinte de ~edinta (lb. m.): saluta consilierii locali prezenti la ~edinta, da 
citire ordinei de zi a ~edintei, constatand ca punctul nr. 1 a fost aprobat: 
2.INFORMAREA Consiliului local al comunei Moac~a asupra starii economice, sociale ~i de 
mediu a comunei Moac~a in anul 2020. 
Prezinta: Deszke Janos, primar. 
3. INFORMAREA Consiliului local al comunei .. Moaqa privind activitatea Postului de 
Politie Moac~a, pe anul 2020. 
Prezinta: agent ~ef Oni~oru Ovidiu. 
4. PROJECT DE HOTARARE privind aprobarea cotizafiei comunei Moaqa la Asocia/ia de 
Dezvoltare Jntercomunitara "AQUACOV" pe anul 2021. 
Initiaza: Deszke Janos, primar. 
P.rezinta: 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 administratie publica locala, juridica ~i de 
disciplina, apararea ordinii ~i lini~tii publice ~i a drepturilor cetatenilor. 
S.PROIECT DE HOT A.RARE privind aprobarea cotizafiei Comunei Moaqa la Asocia/ia 
de Dezvoltare lntercomunitara "Sistem integral de management al de$eurilor in jude/ul 
Covasna" pe anul 2021. 
lnitiaza: Deszke Janos, primar. 
PI~'.?.int~: Deszke Janos, primar 
Ayizeaza: 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 administratie publica locala, juridica ~i de 
disciplina, apararea ordinii ~i lini~tii publice ~i a drepturilor cetatenilor. 
6. PROIECT DE HOT A.RARE privind aprobarea cotizafiei comunei Moaqa fn calitate de 
membru pentru Asociafia de Dezvoltare Jntercomunitara "ECO SEPSJ" pe anul 2021. 
lnitiaza~ Deszke Janos, primar. 
Prezinta: Deszke Janos, primar 
A vizeaza: 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 administratie publica locala, juridica ~i de 
disciplina, apararea ordinii ~i lini~tii publice ~i a drepturilor cetatenilor. 
7. PROIECT DE HOTA.RARE privind aprobarea cotizafiei comunei Moaqa fn calitate de 
membru pentru Asocia/ia Grupul de Acfiune Local a "Progressio "pe anul 2021 . 
lni iaza: 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 administratie publica locala, juridica ~i de 
disciplina, apararea ordinii ~i lini~tii publice ~i a drepturilor cetatenilor. 
8. PROIECT DE HOT A.RARE privind aprobarea proiectului Contract-model care va fl 
fncheiat fntre Comuna Moaqa prin Consiliul Local al Comunei Moaqa $i Judeful Covasna 
prin Consiliul Judefean Covasna, Direcfia Genera/a de Asistenfa Sociala ~i Protecfia 
Copilului Covasna pentru participare la cofinanfarea serviciilor sociale acordate fn cadrul 
Direc/iei Generale de Asistenfa Socia/a $i Protecfia Copilului Covasna pe anul 2021. 
Initiaza: 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 

2 



protectie 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 cetatenilor. 
9. PROJECT DE HOT A.RARE privind aprobarea nivelului cotizafiei Consiliului local al 
Comunei Moaqa la susfinerea serviciilor sociale acordate fn cadrul fn cadrul Direcfiei 
Generate de Asistenfii Socialii $i Protecfia Copilului Covasna pe anul 2021. 
Initiaza: Deszke Janos, primar. 
Prezinta: Deszke Janos, primar. 
A vizec1za.: 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 administratie publica locala, juridica ~i de 
disciplina, apararea ordinii ~i lini~tii publice ~i a drepturilor cetatenilor. 
10. PROJECT DE HOT A.RARE privind aprobarea procedurii de distribuire a extraselor 
din amenajamentul pastoral al comunei Moaqa. 
JniJic1_:z;t Deszke Janos, primar. 
P.r~zi.11Ja.: Deszke Janos, primar 
Ayi:z;~c3,:z;a,: 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 administratie publica locala, juridica ~i de 
disciplina, apararea ordinii ~i lini~tii publice ~i a drepturilor cetatenilor. 
11.PROJECT DE HOT A.RARE privind aprobarea structurii organizatorice $i a statului de 
June/ii ale aparatului de specialitate al Primarului comunei Moaqa. 
Jniti_cl:z:_a._:_ Deszke Janos, primar. 
Pr~zinta.: Deszke Janos, primar 
Aviz~aza: 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 
protectie 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 cetatenilor. 
12.PROJECT DE HOT A.RARE privind transmiterea terenului fnscris fn CF nr. 24980 
Moaqa fn proprietatea publicii a Comunei Moaqa $i fn administrarea Consiliului Local al 
Comunei Moaqa. 
Initiaza~ Deszke Janos, primar. 
Prezinta: Deszke Janos, primar 
A yi_:z;~c1:z;a,: 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 administratie publica locala, juridica ~i de 
disciplina, apararea ordinii ~i lini~tii publice ~i a drepturilor cetatenilor. 
13. PROJECT DE HOT A.RARE privind aprobarea fntocmirii $i finerii la zi a Registrului 
Agricol al comunei Moaqa in perioada 2021-2024. 
l11i tic1;z_a.: Deszke Janos, primar. 
Prezinta:_ Deszke Janos, primar. 
Ayi:z;e::i,za.: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 
administrarea domeniului public ~i privat al comunei, agricultura, gospodarire, protectia 
mediului, comert si urbanism; Comisia pentru administratie publica locala, juridica ~i de 
disciplina, apararea ordinii ~i lini~tii publice ~i a drepturilor cetatenilor. 
14. PROJECT DE HOT.A.RARE pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuinfa 
unifamilialii ", comuna Moac$a, judeful Covasna $i Regulamentul Local de Urbanism aferent 
acestuia. 
lnili_c1:z;a.: Deszke Janos, primar. 
Pr.~:z;inJa.: Deszke Janos, primar 
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Ayiz(;!~zt 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 administratie publica locala, juridica ~i de 
disciplina, apararea ordinii ~i lini~tii publice ~i a drepturilor cetatenilor. 
15. DIVERSE 

_Qg_mnul primar_(lb. maghiara) propune: 
1. retragerea punctului 11 de pe ordinea zi; 
2. retragerea punctului nr. 12 de pe ordinea de zi, ca urmare a faptului ca documentatia 

topografica se va modifica; 
3. avand 1n vedere ca beneficiarul Planului urbanistic zonal este prezent la ~edinta, 

punctul nr. 14 de pe ordinea de zi sa devina punctul al doilea al ordinei de zi . 
Qo111,.r.1uLpr.r;.§ec:ljnt~ <:ls;: ~~c:li.nl.~_{lp,_m:): supune la vot prima propunere al domnului primar: 
cine este pentru, cine este 'impotriva, cine se abtine? Se aproba cu 9 voturi ,,pentru". 

Se supune la vot propunerea nr. 2 al domnului primar: cine este pentru, cme este 
'impotriva, cine se abtine? Se aproba cu 9 voturi ,,pentru". 

Se supune la vot propunerea nr. 3 al domnului primar: cine este pentru, cme este 
'impotriva, cine se abtine? Se aproba cu 9 voturi ,,pentru". 

La punctul diverse· se inscriu: domnii consilieri : Molnar Arpad, FotTo Karoly, Bartha 
Sandor ~i Ilyes Istvan. 

Nefiind alte propuneri privind ordinea de zi, domnul pre~edinte de ~edinta supune la 
vot ordinea de zi modificata: cine este pentru, cine este 'impotriva, cine se abtine? Se aproba 
cu 9 voturi ,,pentru"- unanimitate. 

S~ tr~g~ Ji:t c:i~zpc:i.t~IS:c!Proiectului de hotardre pentru aprobarea Planului Urbanistic 
Zonal "Locuin{a unifamiliala ", comuna Moaqa, judeful Covasna Ji Regulamentul Local de 
Urbanism aferent acestuia. 

I)o111nµl primc:i.L{lp, xom~n~}pr~zintJ\;Cererea nr. 2.028/30.10.2020 ale persoanelor 
fizice Oni~oru Cristine! ~i Oni~oru Marinela; Referatul primarului comunei Moac~a nr. 
2.247/14.12.2020; Raportul de specialitate nr. 2.248/14.12.2020 al secretarului general al 
comunei; Avizul favorabil nr. 32/12.10.2020, emis de Arhitectul ~ef al Judetului Covasna; 
Procesul-verbal nr. 2257/24.11.2020 'incheiat cu ocazia consultarii publicului prin dezbatere 
publica privind documentatia de urbanism Planul Urbanistic Zonal "Locuinta unifamiliala", 
comuna Moaqa, judetul Covasna ~i Regulamentul Local de Urbanism aferent acestuia, 
inclusiv procesul-verbal de afi~are al acestuia; Raportul informarii Ji consultarii publicului nr. 
2275/25.11.2020; Anunful primariei comunei Moac~a nr. 2250/14.12.2020; Anun{ul nr. 
2043/30.10.2020 al beneficiarilor privind intentia de a elabora PUZ afi~at la sediul ~i pe site
ul institutiei noastre, respectiv din data de 02.11.2020 publicat in cotidianul Observatorul de 
Covasna. 
Oomnul pr~~eqints: gs: ~~ci.int~ (Ip . .rom@ij): prezinta avizele favorabile ale comisiilor de 
specialitate. 

intreaba pe dl. Oni~oru daca dore~te sa ia cuvant? Beneficiarul proiectului nu dore~te 
sa ia cuvintul, nefiind alte discutii se supune la vot deschis proiectul de hotarare: cine este 
pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se aproba cu 9 voturi ,,pentru", astfel se adopta 
Hotararea Consiliului local nr. 17 /2021. 

Se trece la INFORMAREA Consiliului local al comunei Moaqa asupra starii 
economice, sociale ~i de mediu a comunei Moac~a 'in anul 2020. 

Qo111r1µLpr_imc!L (lb, 111,}:da cuvantul referentului contabil, doarnna Fabian Iren sa 
prezinta partea economica dupa care cite~te in intregime raportul, care constituie anexa nr. 1 
al prezentului proces-verbal. 

Q_Qm_nul pre~edinte de §edinta (lp, __ m): intreaba pe cei prezenti daca au intrebari, 
observafii legate de raportul prezentat. Nefiind observatii, intrebari se trece la urmatorul punct 
de pe ordinea de zi. 
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INFORMAREA Consiliului local al comunei Moaqa privind activitatea Postului de 
Politie Moac~a, pe anul 2020. 

Doamna secretar (lb. m.): aduce la cuno~tinta ca domnul agent ~ef Oni~oru Ovidiu a 
anuntat primaria ca nu poate participa la ~edinta, astfel cite~te informarea asupra activitatii Postului de 
Politie Moaqa, anexa nr. 2 la prezentul proces-verbal. 

Se. trece la dezbate.r.e.~proiectului de hotardre privind aprobarea cotiza{iei comunei 
Moaqa la Asociafia de Dezvoltare lntercomunitara "AQUACOV" pe anul 2021. 

Q9m1,1ul primar (11:?,.mJ prezinta: Adresa pr. 75/17.02.2021 a Asociatiei de dezvoltare 
intercomunitara ,,AQUACOV" inregistrata la institutia noastra sub nr. 450/17.02.202 l din 
care reiese ca in baza Hotanlrii nr. 2/2021 cuantumul cotizatiei comunei Moac~a este in suma 
de 2.000 lei/an; Referatul de aprobare nr. 456/17.02.2021 al primarului; Raportul de 
specialitate nr. 457/17.02.2021 al Compartimentului financiar contabil, impozite ~i taxe. 

DomnµJpre.~e.cti.nte de ~edinta (11:?. rnJ: prezinta avizele favorabile ale comisiilor de 
specialitate. 
Nefiind alte discutii se supune la vot deschis proiectul de hotarare: cine este pentru, cine este 
impotriva, cine se abtine? Se aproba cu 9 voturi ,,pentru", astfel se adopta Hotararea 
Consiliului local nr. 18/2021. 

Se.Jre.9e.J;;i _qe.zJ>l:l1e.Ie.i:lproiectului de hotardre privind aprobarea cotiza{iei comunei 
Moaqa la Asociafia . de Dezvoltare lntercomunitara "Sistem integral de management al 
de~eurilor injudeful Covasna" pe anul 2021. 

Q9mnµL primar (lb. m.) pre:z;jn_t~; Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei de 
dezvoltare intercomunitara ,,Sistem lntegrat de Management al De~eurilor in judetul 
Covasna" nr. 18/17.12.2019 privind aprobarea cotizatiei anuale a asociatiilor membre in 
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara ,,Sistem integrat de management al de~eurilor in 
judetul Covasna" incepand cu anul 2021, inregistrata la Primaria comunei Moaqa sub nr. 
290/29.01.2021 in baza careia cuantumul cotizatiei comunei Moac~ape tru anul 2021 este 500 
lei/an; Referatul de aprobare nr. 453/17.02.2021 al primarului comunei Moaqa; Raportul de 
specialitate nr. 454/17.02.2021 al Compartimentului financiar contabil, impozite ~i taxe. 

1)9rnnµLpre.~e.9:ipte de ~edinta lb. m. : prezinta avizele favorabile ale comisiilor de 
specialitate, constata ca nu sunt alte discutii se supune la vot deschis proiectul de hotarare: 
cine este pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se aproba cu 9 voturi ,,pentru", astfel se 
adopta Hotararea Consiliului local nr. 19/2021. 

Se tre.ce la qeibatexe.;;iproiectului de hotardre privind aprobarea cotiza{iei Comunei 
Moaqa fn calitate de membru pentru Asociafia de Dezvoltare Intercomunitara "ECO 
SEPSI" pe anul 2021. 
Domnul primar (lb. m.)~ arata ca prin Hotararea Adunarii Generale a Asociatiei de dezvoltare 
intercomunitara ,,Sistem integrat de management al de~eurilor in judetul Covasna" nr. 1/2019 
a fost stabilit nivelul contributiei anuale a asociatiilor membre in Asociatia de Dezvoltare 
Intercomunitara ,,ECO SEPSI incepand cu anul 2019. Contributia comunei Moac~a pentru 
anul 2021 este de 100 lei; Referatul de aprobare nr. 468/17 .02.2021 al primarului comunei 
Moaqa; Raportul de specialitate nr. 469/17.02 .2021 al Compartimentului financiar-contabil , 
impozite ~i taxe. 

Domnul pre~edinte de ~edinta (lb. m.): prezinta avizele favorabile ale comisiilor de 
specialitate, constata ca nu sunt alte discutii se supune la vot deschis proiectul de hotarare : 
cine este pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se aproba cu 9 voturi ,,pentru", astfel se 
adopta Hotararea Consiliului local nr. 20/2021 

Se trece la dezb~terea proiectului de hotarare privind aprobarea cotizafiei comunei 
Moaqa fn calitate de membru pentru Asociafia Grupul de Acfiune Localii "Progressio " pe 
anul 2021. 
Domnul primar (lb. m.): arata adresa Asociatiei Grupul de Actiune Locala "Progressio" nr. 
28/26.01.2021, inregistrata la institutia noastra sub nr. 289/29 .01.2021, potrivit careia cotizatia 
comunei in calitate de membru pentru anul 2021 este 5674,90 lei; Referatul de aprobare nr. 
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459/17.02.2021 al primarului comunei Moac~a; Raportul de specialitate nr. 460/17.02.2021 al 
Compartimentului financiar-contabil, impozite ~i taxe. 

Domnul pre~edinte de ~edinta (lb. m.): prezinta avizele favorabile ale comisiilor de 
specialitate, constata ca nu sunt alte discutii se supune la vot deschis proiectul de hotarare: 
cine este pentru, cine este 1mpotriva, cine se abtine? Se aproba cu 9 voturi ,,pentru", astfel se 
adopta Hotararea Consiliului local nr. 21/2021 

Se trece la dezbaterea proiectului de hotardre privind aprobarea proiectului Contract
model care va fi fncheiat fntre Comuna Moaqa prin Consiliul Local al Comunei Moaqa $i 
Judeful Covasna prin Consiliul Judefean Covasna, Direcfia Genera/a de Asistenfa Socia/a $i 
Protecfia Copilului Covasna pentru participare la cofinanfarea serviciilor sociale acordate fn 
cadrul Direcfiei Generale de Asistenfa Socia/a $i Protecfia Copilului Covasna pe anul 2021 . 

Domnul primar (lb. m.): prezinta Hotararea Consiliului Judetean Covasna nr. 23/2021 
din 28 ianuarie 2021 privind aprobarea Contractului-model care va fi 1ncheiat 1ntre Judetul 
Covasna prin Consiliul Judetean Covasna, Directia Generala de Asistenta Sociala ~i Protectia 
Copilului Covasna ~i unitatile administrativ-teritoriale din judetul Covasna prin consiliile 
locale care participa la cofinantarea serviciilor sociale acordate in cadrul Directiei Generale de 
Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Covasna, pe anul 2021 ; Referatul de aprobare nr. 
462/17 .02.2021 al primarului comunei Moac~a; Raportul de specialitate nr. 463/17 .02.2021 a 
persoanei responsabile cu atributii de asistenta sociala; 

QqmnµLprn~~c:Hnl~ de ~edinta (lb. mJ: prezinta avizele favorabile ale comisiilor de 
specialitate, constata ca nu sunt alte discutii se supune la vot deschis proiectul de hotarare : 
cine este pentru, cine este 1mpotriva, cine se abtine? Se aproba cu 9 voturi ,,pentru", astfel se 
adopta Hotararea Consiliului local nr. 22/2021 

S~JI~9~Jc.l d~ZPc.ll~IS:c.lProiectului de hotardre privind aprobarea nivelului cotiza{iei 
Consiliului local al Comunei Moaqa la susfinerea serviciilor sociale acordate fn cadrul fn 
cadrul Direcfiei Generale de Asistenfa Socia/a $i Protecfia Copilului Covasna pe anul 2021. 

Domnul primar (lb. m.):. prezinta Hotararea Consiliului Judetean Covasna nr. 22/2021 
privind stabilirea contributiei consiliilor locale, a persoanelor adulte cu dizabilitati precum ~i a 
persoanelor varstnice, la sustinerea serviciilor sociale acordate 1n cadrul Directiei Generale de 
Asistenta Sociala ~i Protectia Copilului Covasna, pe anul 2021; Referatul de aprobare nr. 
465/17.02.2021 al primarului comunei Moaqa; Raportul de specialitate nr. 466/17.02.2021 al 
Compartimentului de resort din cadrul Primariei comunei Moac~a. 

Domnul pre~edinte de ~edinta (lb. mJ: prezinta avizele favorabile ale celor trei comisii 
de specialitate, constata ca nu sunt alte discutii se supune la vot deschis proiectul de hotarare: 
cine este pentru, cine este 1mpotriva, cine se abtine? Se aproba cu 9 voturi ,,pentru", astfel se 
adopta Hotararea Consiliului local nr. 23/2021. 

Ss: Jf(:!9~ Jc.l <:iezbaterea proiectului de hotardre privind aprobarea procedurii de 
distribuire a extraselor din amenajamentul pastoral al comunei Moaqa. 

Qq_nmul primar (lb. m.); arata ca extrasele din Amenajamentul pastoral se distribuie, in 
letric, din oficiu utilizatorilor ce au incheiate contracte de inchiriere/concesiune, prin grija 
compartimentului Agricol din cadrul aparatului de specialitate al primarului, sub luare de 
semnatura. La solicitarea altor persoane fizice/juridice se comunica extrase din 
amenajamentul pastoral ( ce vor cuprinde eel putin suprafata, capacitatea de pasunat, lucrarile 
de intretinere paji~tilor si perioadele de executie a acestora), dupa achitarea taxei stabilite in 
acest sens. Cu ocazia distribuirii extraselor in conditiile art. 2. alin.(3), persoanele de 
specialitate din cadrul compartimentului agricol vor verifica contractul de 
inchiriere/concesionare incheiat cu utilizatorul si vor propune modificarile/completarile ce se 
inmpun, astfel incat sa se asigure exploatarea rationala a p~iistii, in conformitate cu 
dispozitiile legale/reglementarile cuprinse in Amenajament pastoral. 
Totodata prezinta Raportul de specialitate nr. 2.570/29.12.2020 al Compartimentului agricol ; 
parcurgerea procedurilor de transparenta decizionala prevazute la art. 7 din Legea nr. 52/2003 
privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata. 
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Qqmr;i:µLpre~edinte de ~edinta (lb. mJ: prezinta avizele favorabile ale celor trei comisii 
de specialitate, constata ca nu sunt alte discutii se supune la vot deschis proiectul de hotarare: 
cine este pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se aproba cu 9 voturi ,,pentru", astfel se 
adopta Hotararea Consiliului local nr. 24/2021. 

Se trece la dezbaterea proiectului de hotiirare privind aprobarea fntocmirii $i finerii la 
zi a Registrului Agricol al comunei Moaqa in perioada 2021-2024. 

Domnul primar (lb. m.): prezinta Referatul de aprobare nr. 471/17.02.2021 al 
primarului comunei Moac~a; Raportul de specialitate nr. 472/17.02.2021 al Compartimentului 
agricol. Arata ca, Consiliul Local prin hotararea nr. 24/2020 a aprobat intocmirea ~i tinerea la 
zi a Registrului Agricol, atat in format electronic, cat ~i pe suport de hartie. 
Ca urmare a declansarii misiunii de audit nr. 87115.01.2021, din lista de control al Registrelor 
agricole Tip I, Sat Padureni ~i Tip 2 Sat Moaqa s-a stabilit procentul de completarea ale 
acestora, dupa cum urmeaza: aprox. 76%, ~i aprox. 83% .. 

in vederea eficientizarii activitatii de completare a Registrelor agricole in perioada 
2021-2024, se propune aplicarea prevederilor art. 6 din OUG nr. 28/2008 in sensul ca tinerea 
acestora sa se faca numai in format electronic, motiv pentru care se propune emiterea unei 
hotarari in acest sens. 

Domnul pre~edinte de ~edinta (lb. m.): prezinta avizele favorabile ale celor trei comisii 
de specialitate, constata ca nu sunt alte discutii se supune la vot deschis proiectul de hotarare: 
cine este pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se aproba cu 9 voturi ,,pentru", astfel se 
adopta Hotararea Consiliului local nr. 25/2021. 

Punctul Diverse: 
Domnul consilier Molnar Arpad: intreaba cand se solutioneaza solicitarile depuse in 

baza Legii nr. 231/2018 ~i daca s-a gandit domnul primar ce destinatie va atribui imobilului 
fostului magazin? 

Domnul primar: se va lua toate masurile ca solicitarile depuse in baza legii 
susmentionate sa fie solutionate, iar cu fostul magazin momentan nu are o propunere concreta . . 

Domnul consilier Forro Karoly: constata ca situatia la blocurile s-a agravat, canalul se 
infunda saptamanal. 

Domnul consilier Bartha Sandor: este imposibil ca primaria sa nu emite adeverinte 
catre APIA, daca arendatorul/concendentul nu este proprietar al imobilului. A~a nu se poate, 
nu se face nicaieri. Marea majoritate al mo~tenitorilor nu detin actele necesare mo~tenirii, 
multi sunt decedati dintre ei, multi nici nu ~tiu de la cine sa procure actele, multi nu traiesc. 
Nici la notar nu merg cand sunt chemati de catre arenda~. 
Doamna secretar: i~i mentine parerea ca legea este clara in acest sens, trebuie aplicata. 

Domnul consilier Ilyes Istvan: trebuie rezolvat iluminatul public pe strada noua de pe 
dealul care intersecteaza DN 11. 

Domnul primar: se va lua masuri. 

Pre~edintele de ~edinta constata, ca nu exista alte probleme de discutat in cadrul 
~edintei, astfel ~edinta se incheie, multume~te pentru prezenta ~i inchide ~edinta la orele 
16.00. 

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 25 februarie 2021. 

PRE~EDINTE DE ~EDI 
Badi Csaba 
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Contrasemneaza 
Secretar general al comunei 

Fiilop-Fuer M. Zelinda 

q~✓ 


