
I ROMANIA 
JUDE'fUL COY ASNA 

COMUNA MOAC$A 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 857/30.04.2020 

PROCES-VERBAL 
incheiat in cadrul ~cdintci ordinare a Consiliului local al comunci Moac~a din data de 30 

aprilic 2020, dcsfa~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; Pall G{ibor; Zolde Csaba-Andras. 

Lipse~te domnul consilier local: Pal Jeno. 
La $edinta sunt prezenti prirnarul comunei Moaqa di. Deszke Janos si dna. Ftilop

Fuer M. Zelinda, secretarul general al comunei. 

A vand in vedcrc faptul ca, to\i consilierii locali nu au posibilitate de a utiliza po$ta 
electronica sau sa se conccteze 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, pastrand distan\a de siguran\a de 5 mctri, pentru prevenirea raspanclirii, infectarii cu 
coronav1rus. 

Convocarea Consiliului local al comunei Moaqa s-a facut prin Dispozitia primarului 
comunei Moaqa nr. 37/21.04.2020, 111 conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 
alin. (1) lit. a, alin. (3) lit. a, art. 135 $i art. 196 alin. (l)Jit. b din O.U.G. nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificarile ~i complctarile ulterioare, care a fost adusa la cuno$tinta 
locuitorilor prin afi$are ~i prin postare pc site-ul institutiei, 111 data de 21.04.2020. 

Pre~edintele de ~cdin\a este di. consilier local Zolde Csaba-Andras, ales prin Hotararea 
Consiliului local nr. 18/2020. 

Avancl in vedcre 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 111 care consilierii locali apartinand unei rninorita!i nationale 
reprezinta eel putin 20% din numarul total, la $edintele consiliului local se poate folosi $i 
limba minoritatii naponale respective. In aceste cazuri se asigura, prin grija primarului, 
traducerea in limba romana. In toatc cazurile, documentele ~edintelor de consiliu local se 
intocmesc $i se aduc la cuno~tin\a public[t in limba romana." 

Sunt prezenti 8 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 ultcrioare. 

Q_qm11ul primar: ureaza bun vcnit tuturor consilierilor locali care participa la $edinta 
ordinara din 30 aprilic 2020. 
Doamna secretar supune la vot procesul-verbal al ~edintei ordinare din data de 26.03.2020. 
Cine este pentru, cine cste 'impotriva, cine sc abtine? Se aproba cu 8 voturi ,,pentru". 
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l.)9_mrn,JLprc!~eclint~ clc! §eclinta z9Jclc! Csaba-Anclil$ (lb,1:r1,J: ureaza bun venit celor 
prezenti. Prezinta ordinea de. zi a ~edintei a~a cum a fost propusa prin dispozitia primarului, 
dupa cum urmeaza: 
1. Aprobarea procesul ui-verbal a ~edintei ordinare din data de 26.03.2020. 
2. Raportul asupra starii economice, sociale ~i de mediu a comunei Moaqa in anul 2019. 
3. PROJECT DE 1-IOTARARE privind aprobarea index[trii cu rata inflatiei a impozitelor 
$i taxelor locale care constau intro anumita suma in lei sau care sunt stabilite pe baza unei 
anumite sume in lei. ·· 
4. PROJECT DE I-IOTARARE pentru modificarea H.C.L nr. 21/2020 privind aprobarea 
participarii Comunci Moaqa la ,,Prograrnul judetean pentru reabilitarea $i modernizarea 
imobilelor cu destina\ic de cabinete rnedicale din rnecliul rural, respectiv a spitalelor din 
mediul urban" in perioada 2017-2020 $i in ,,Programul judetean pentru reabilitarea, 
modemizarea caminclor culturale din mediul rural" in perioada 2017-2020. 
5. PROIECT DE I-IOTARARE privind aprobarea Regulamentului de organizare $i 
functionare al Consiliului local al comunei Moaqa revizuit conform O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ. 
6. DIVERSE 
Domnul pre$edinte intr~aba, claca exista ~i alte propuneri observatii legate de orpinea de zi? 
Domnul consilier local Molnar Arpad se inscrie la punctul diverse. 
Nefiind alte propuneri c!9n1nL1l pi-<=$edi11tc! c!e ~~<:ii11t~ supune la vot ordinea de zi: cine este 
pentru, cine este 1mpotriva, cine se abtine? Se aproba cu 8 voturi ,,pentru". 

Se trece la prezentarea punctului doi de pc ordinea de zi. 
Domnul_mj_m.m. O~$~lc~)~n9$ (lb. r.): cite$te Raportul elaborat asupra starii economice, 

sociale $i de mediu a comunei Moaqa in anul 2019, care constituie anexa la prezentul proces
verbal. Constata c(1 nu cxista intreabari legate de raportul prezentat. 

Se trece la discutarea Proiectului de hotar6re privind aprobarea indexarii cu rata 
inflatiei a impozitelor ~i taxelor locale care constau intro anumita suma 'in lei sau care sunt 
stabilite pe baza unei anumite sume in lei. 
Domnul primar Deszke)anos (lb. m.): arata, ca au fost indeplinite prevederile art. 7 din Legea 
nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata; prezinta 
Referatul de aprobare nr. 437/03.03.2020; Raportul de specialitate 438/03.03.2020 al 
Compartimentului financiar-contabil, impozite $i taxe; Avizul favorabil al Comisiei de 
specialitate pentru administrarea domeniului public $i privat, patrimoniu, economic, buget, 
finante, agricultura $i dezvoltare regionala $i al Comisiei pentru administratie locala, juridica, 
ordine publica, legislatia muncii $i disciplina, amenajarea teritoriului, urbanism $i protectia 
mediului; Proiectul de hotczrare nr. 439/03.03.2020 avizat pentru legalitate de catre secretarul 
comunei. 

Nefiind propuneri, observatii la acest punct, domnul pre$edinte de $edinta supune la 
vot proiectul de hotararc: cine este pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se adopta in 
unanimitate cu votul ,,pentru" al celor 8 consilieri locali prezenti, astfel se adopta Hotararea 
Consiliului local nr.)6/2020. 

Se trece la discutarea Proiectului de hotarare pentru modificarea H.C.L nr. 21/2020 
privind aprobarea participarii Comunei Moaqa la ,,Programul judetean pentru reabilitarea $i 
modemizarea imobilelor cu destinatie de cabinete medicale din mediul rural, respectiv a 
spitalelor din mediul urban" in perioada 2017-2020 $i in ,,Programul judetean pentru 
reabilitarea, modernizarea caminelor culturale din mediul rural" in perioada 2017-2020 . 
.QgnrnPLPrin1§,i:_Qy$?:ke J~1N$ (lb. m.): prezinta Referatul de aprobare nr. 728/07.04.2020; 
Raportul de specialitate 729/07.04.2020 al secretarului comunei; Avizulfavorabil al Comisiei 
de specialitate pcntru adrninistrarea domeniului public $i privat, patrimoniu, economic, buget, 
finante, agricultura $i dezvoltare regionala; al Comisiei pentru sanatate, familie, protectie 
sociala $i culte, invatamant, cultura $i $liinta tineret $i sport ~i al Comisiei pentru administratie 
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locala, juridica, ordinc publica, legi slatia muncii ~i disciplina, amenajarea teritoriului , 
urbanism ~i proteqia med~ului; Proiectul de hotarare nr. 730/07.04.2020 avizat pentru 
legalitate de catre secrctarul comunci. 

Nefiind propuneri, observatii la acest punct, domnul pre$edinte de ~edinta supune la 
vot proiectul de hotarare: cine este pcntru, cine este impotriva, cine se abtine? Se adopta in 
unanimitate cu votul ,,pentru" al celor 8 consilieri locali prezenti , astfel se adopta Hotararea 
Consiliului local __ nr. 27/2020. 

Se trece la discutarca Proieclu!ui de hotarare privind aprobarea Regulamentului de 
organizare ~i ft.mctionarc al Consiliului local al comunei Moaqa revizuit conform O.U.G. nr. 
57/2019 privind Codu l administrat iv. 

Q_Qn1nul primar Deszk:e Jano~ (lb. m.): arata, ca au fost indeplinite prevederile art. 7 
din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administrapa publica, republicata; 
prezinta Referatul de upl'Obore nr. 434/03.03.2020; Raportul de specialitate 435/03.03.2020 
al Compartimcntului adrninistratia publica locala; Avizul favorabil al Comisiei de specialitate 
pentru administrarea domcniului public $i privat, patrimoniu, economic, buget, finante, 
agricultura $i dezvoltare regionala ~i al Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine 
publica, legislatia muncii ~i disciplina, amenajarca teritoriului, urbanism $i pro.tectia mediului; 
Proiectul de hotarlire nr. 436/03.03.2020 avizat pentru legalitate de catre secretarul comunei. 
Nefiind propuneri , observatii la acest punct, domnul pre~edinte de ~edinta supune la vot 
proiectul de hotararc: cine este pcntru, cine este impotriva, cine se abtine? Se adopta in 
unanimitate cu votul ,,pentru" al cclor 8 consilieri locali prezenp, astfel se adopta Hotararea 
Consiliului local nr. 28/2020. --- ~ --·-··--··-- ·---·,. - -- ---

Punctul Diverse: 
Domnul consilier local Molnar A.rpad (lb. m.): solicita as1gurarea iluminatului public la 
grajdurile din trupul satesc Eresteghin. 
Domnul primar asigura case va rczol va iluminatul ~i in aceea zona a satului. 

Pre~cdintele de ~cdinta constata, ca nu exista alte probleme de discutat in cadrul 
~edintei, astfel ~edinta se Tncheic. 

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

Moaqa, la 30 aprilie 2020. 

PRESEDINTE DE SEDINTA. 
Zoldc Csaba-Andr-' 
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Con trasemneaza 
Sccretar general al comunei 

Ftilop-Fuer M. Zelinda 


