
\ ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNA MOAC~A 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 2.140/26.08.2021 

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

din data de 26 august 2021, ora 14°0 

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

Lipse~te domnul consilier local Molnar Ferenc. 
Participa la ~edinta: primarul comunei Moac~a di. Deszke Janos ~i secretarul general al 

comunei, doamna Ftilop-Fuer M. Zelinda. 
Convocarea Consiliului local al comunei Moaqa s-a facut prin Dispozitia primarului 

comunei Moaqa m. 57/19.08.2021, 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. 826/05 .08.2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data 
de 11 august 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 19 august 2021. 

Doamna consilier local Csavar Agnes prin Hotararea Consiliului local nr. 
47/27.07.2021 a fost aleasa pre~edinte de ~edinta pentru perioada august-octombrie 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 1n 
limba romana. In consiliile locale in care consilierii locali apartinand unei minoritati nafionale 
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." 

Avand in vedere ~i 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, respectiv al incompatibilitafilor. 

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

Sunt prezenti 8 consilieri locali, astfel ~edinta este legal constituita, a~a cum prevede 
art. 137 alin. (1) din O.U.G n'r. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile ~i 
completarile ulterioare. 
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09illn1J<:l. pr~~~c:lir1t(;! cl~ ~edinta (lb, m,i,ghic1r.a): saluta consilierii locali, prezinta ordinea 
de zi a~a cum a fost propusa prin dispozitia Primarului: 
1. Aprobarea procesului-verbal a ~edintei ordinare din data de 27.07.2021. 
2. PROJECT DE HOTARARE privind aprobarea contului de fncheiere al exercifiului 
bugetar la data de 30.06.2021. 
Initiaza: Deszke J a.nos, 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 ,!-llediului, comert si urbanism; Comisia 
pentru administratie publica locala, juridica ~i de disciplina, apararea ordinii ~i lini~tii publice 
~i a drepturilor cetatenilor. 
3. PROJECT DE HOTARARE privind aprobarea fncheierii unui contract de colaborare 
fntre Comuna Moaqa ,;i $coala Populara de Arte ,;i Meserii Sfantu Gheorghe. 
Ini iaza: 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 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. 
4. PROJECT DE HOTARARE privind aprobarea modelului de contract de prestari servicii 
avand ca obiect recoltarea exemplalelor din speciile de fauna salbatica intrate fn intravilanul 
comunei Moaqa, Judeful Covasna. 
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. 
5. PROJECT DE HOTARARE privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al 
comunei Moaqa in Consiliu de administrafie al $colii Gimnaziale "Orban Balazs" Moaqa. 
Initiaza: 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 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. 
6. PROJECT DE HOTARARE pentru aprobarea organigramei ,;i statului de funcfii al 
aparatului de specialitate al Primarului comunei Moaqa. 
Inili~?-~: 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 invatamant, sanatate ~i familie, munca ~i proteqie sociala, activitati social-culturale, 
culte ~i protectia copiilor; Comisia pentru administratie publica locala, j uridica ~i de 
disciplina, apararea ordinii ~i lini~tii publice ~i a drepturilor cetatenilor. 
7. DIVERSE: prezentarea adresei nr. 2.064/18.08.2021 

La punctul Diverse se inscrie domnul primar, totodata propune retragerea puctului nr. 
6 de pe ordinea de zi. Nefiind alte discutii, doarnna pre~edinte de ~edinta supune la vot 
retragerea punctului 6 de pe ordinea de zi: cine este pentru, cine este impotriva, cine se 
abtine? Se aproba cu 8 voturi ,,pentru". Supune la vot ordinea de zi modificata: cine este 
pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se aproba cu 8 voturi ,,pentru". 

In conformitate cu prevederile art. 138 alin. (15) din O.U.G. 57/2019, secretarul 
general al comunei propune supunerea la vot deschis al procesului-verbal incheiat cu ocazia 
des:fa~urarii ~edintei ordinare din data de 27.07.2021: cine este pentru, cine este impotriva, 
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cine se abtine? Se aproba cu 8 voturi "pentru". 

Domnul rimar lb. m. : prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea contului de 
fncheiere al exercifiului bugetar la data de 30.06.2021. 
La data de 30.06.2021 Contul de executie al bugetului local se prezinta astfel : 
-la partea de venituri - prevederi bugetare aprobate 2.533.990 lei 

-prevederi bugetare trimestriale 1.507.640 lei 
-drepturi constatate 2.076.538 l~i 

- incasari realizate 1.573.069 lei 
- drepturi constatate de incasat 503,469 lei 

- la partea de cheltuieli -credite bugetare aprobate 4.533.990 lei 
- credite bugetare trimestriale 3.397.260 lei 

- angajamente bugetare 1.392.293 lei 
- angajamente legale 1.392.293 lei 
- plati efectuate 856.165 lei 

-angajamente legale de platit 536.128 lei 
-cheltuieli efective 691.523 lei 

EXCEDENT: 716.904 lei. 

Doamn§.__J)re~edinte de ~edinta (lb. m): prezinta avizul favorabil ale Comisiilor de 
specialitate. 
intreaba pe domnii consilieri locali daca au obervatii, 1ntrebari? Nimeni nu dore~te sa ia 
cuvantul. Nefiind discutii se supune la vot deschis proiectul de hotarare: cine este pentru, cine 
este impotriva, cine se abtine? Se aproba cu 8 voturi ,,pentru", astfel se adopta Hotararea 
Consiliului local nr. 48/2021. 

Q9m11ul primar (lb. 111,}: prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea fncheierii 
unui contract de colaborare fntre Comuna Moaqa $i $coala Populara de Arte $i Meserii 
Sfantu Gheorghe. 

Cite~te Referatul de aprobare nr. 2.066/18.08.2021; Raportul de specialitate nr. 
2.067 /18.08.2021 al Compartimentului financiar-contabil, impozite ~i taxe din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Moac~a, din care reiese ca exista solicitari din 
partea cetatenilor pentru organizarea cursului de titera. Astfel de solicitari au existat ~i in anii 
precedenti, motiv pentru care s-au achizitionat 5 bucati de titera, care sunt evidentiate in 
domeniul privat al comunei. Comuna Moaqa asigura locatia, echipamentele cu titlu gratuit, 
cu conditia, sa fie utilizate in conditii optime evitand deterioarea acestora, totodata achita din 
bugetul local contravaloarea cursurilor ~i taxa de inscriere pentru anul ~colar 2021-2022. 

Doamna re edinte de edinta lb. m _:_ prezinta avizul favorabil ale celor trei Comisii 
de specialitate. intreaba pe domnii consilieri locali daca au observatii, intrebari privind 
proiectul de hotarare? Nimeni nu dore~te sa ia cuvantul. Nefiind discutii se supune la vot 
deschis proiectul de hotarare: cine este pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se aproba 
cu 8 voturi ,,pentru", astfel se adopta Hotararea Consiliului local nr. 49/2021. 

Domnul primar (lb. m.): prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea modelului de 
contract de prestari servicii avand ca obiect recoltarea exemplalelor din speciile de fauna 
salbatica intrate fn intravilanul comunei Moaqa, judeful Covasna. 
Prin adoptarea proiectului de hotarare se aproba modelul contractului de prestari servicii de 
permanenta interventie/imediata pentru prevenirea ~i combaterea atacurilor exemplarelor de 
urs brun, totodata se mandateaza dl. primar, ca ulterior identificarii gestionarului de fondul 
cinegetic sa incheie contractul de prestai servicii. Se arata ca tarifele standard pentru 
interventia imediata asupra exemplarelor de urs care actioneaza in intravilanul localitatilor 
sunt cele aprobate prin Ordinul MMAP nr. 1.415/2021. 
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Cite~te Referatul de aprobare nr. 2.075/18.08.2021; Raportul de specialitate nr. 
2.077 /18.08.2021 al Compartimentului agricol; Proiectul de hotarare nr. 2.078/18.08.202 l. 
Domnul consilier Bartha Sandor (lb. m.): propune ca contractul sa se incheie pe o perioada de 
3 ani. 

Qqc:1mna pre~edinte de ~edinta (lb. m}: supune la vot propunerea domnului consilier 
Bartha: cine este pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se aproba cu 8 voturi ,,pentru". 
Prezinta avizul favorabil ale celor trei comisii de specialitate. Intreaba pe domnii consilieri 
locali daca au obervatii, intrebari privind proiectul,. de hotarare? Nimeni nu dore~te sa ia 
cuvantul. Nefiind discutii se supune la vot deschis proiectul de hotarare: cine este pentru, cine 
este impotriva, cine se abtine? Se aproba cu 8 voturi ,,pentru", astfel se adopta Hotararea 
Consiliului local nr. 50/2021. 

Domnul rimar lb. m. ~ prezinta proiectul de hotarare privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Local al comunei Moaqa fn Consiliu de administrafie al $co/ii 
Gimnazia_le "Orban Balazs" Moaqa. 

Prezinta Adresa nr. 548/19.08.2021 a ~colii gimnaziale din Moac~a; Referatul de 
aprobare nr. 2.088/19.08.2021; Raportul de specialitate nr. 2.089/19.08.2021 al secretarului 
general al comunei Moaqa; Proiectul de hotarare nr. l.868/21.07.2021. 

Domnul consilier'local Badi Juliu propune pe doamna Csavar Agnes ca reprezentant al 
Consiliului local in Consiliul de administratie al unitatii de invatamant ~coala Gimnaziala 
"Orban Balazs" Moac~a. 

Doamna pre~edinte de ~edinta (lb. m): supune la vot propunerea domnului consilier 
Badi Juliu: cine este pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se aproba cu 8 voturi 
,,pentru". 

Prezinta A vizul favorabil ale celor trei comisii de specialitate din cadrul . Consiliului 
local al comunei Moaqa. Intreaba pe domnii consilieri locali daca au obervatii, intrebari? 
Nefiind discutii se supune la vot deschis proiectul de hotarare: cine este pentru, cine este 
impotriva, cine se abtine? Se aproba cu 8 voturi ,,pentru", astfel se adopta Hotararea 
Consiliului local nr. 51/2021. 

Punctul Diverse: 1. doamna secretar cite~te cererea formulata in baza prevederilor 
Legii nr. 544/2001, prin care se solicita "copia procesului verbal trimestrul I ~i trimestru II din 
2021 in conformitate cu HCL nr. 10/2021 ". Solicitarea face referire la audientele acordate de 
catre consilierii locali, respectiv intalnirilor cu cetateni, care se organizeaza trimestrial. 
Doamna secretar cere de la fiecare consilier local sa depuna in scris data intalnirilor cu 
cetatenii comunei, in vederea aducerii la cuno~tinta publica. 
Domnul primar: cere sprijinul consilierilor locali pentru identificarea locuitorilor comunei 
care s-au racordat in mod ilegal la reteaua de canalizare a comunei. Domnul Molnar Arpad ~i 
Bartha Sandor ofera sa faca parte din echipa de identificare/constatare. 

Doamna pre~edinte 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 ora 
15,30. 

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 26 august 2021. 

PRE~EDINTE DE ~EDI 
Csavar Agnes Contrasemneaza 

Secretar general al comunei 
Fiilop-Fuer M. Zelinda 


