
ROMANIA 
JUDETUL COVASNA 

COMUNA MOACSA 
CONSILJUL LOCAL 

Nr. 1.080/16.04.2021 

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

din data de 16 aprilie 2021 

Sunt prezenfi consilierii locali: Badi Csaba, Badi Juliu; Bartha Sandor; Csavar Agnes; 
Forro Karoly; Ilyes Istvan; Molnar A.rpad; Pall Gabor. 

Lipse$te di. consilier local Molnar Ferenc. 
La ~edinta sunt prezenfi primarul comunei Moac$a di. Deszke Janos, dna. Flilop-Fuer 

M. Zelinda, secretarul general al comunei Moaqa, doamna Fabian Iren, referent in cadrul 
Compartimentului financiar-contabil , impozite $i taxe. 

Convocarea Consiliului local al comunei Moac$a s-a facut prin Dispozitia primarului 
comunei Moaqa nr. 34/09.04.2021, 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. 432 din 08 aprilie 202 I privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand 
cu data de 13 aprilie 2021 , precum $i stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia 
pentru prevenirea $i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

Invitatia $edinfei a fost adusa la cuno$tinta locuitorilor prin afi$are $i prin postare pe site
ul institutiei , in data de 09.04.2021. 

Pre$edintele de $edinta este dl. consilier local Badi Csaba, ales prin Hotararea 
Consiliului local Moaqa nr. 15/0l.25.202t. 

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 national e 
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, respectiv al incompatibilitatilor. 

inainte de inceperea $Cdintei, consilierilor le este pusa la dispozitie ma~ti de proteqi e 
$i solutie 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 nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile $i 
completarile ulterioare. 

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 
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desfa~urarii ~edintei ordinare din data de 31.03.2021: cine este pentru, cine este impotriva, 
cine se abtine: se aproba cu 8 voturi "pentru". 
Domnul re edin.t~ 9-5'.. _~egi11ta lb. ma hiara_}: saluta consilierii locali prezenti la ~edinta, 
constata ca intre tirnp a sosit dl. consilier local Molnar Ferenc. 
Da citire ordinei de zi a ~edintei, constatand ca punctul nr. l a fost aprobat: 
l .Aprobarea procesului-verbal a ~edintei ordinare din data de 31.03.2021. 
2. INFORMAREA Consiliului local al comune1 Moaqa privind activitatea ~colii 
Gimnaziale "Orban Balazs" Moaqa. 
Prezinta: Istok Judit, director. 
3.PROIECT DE HOT A.RARE privind aprobarea bugetului local al comunei Moaqa pe 
total Ji pe sec/iunile de func/ionare Ji de dezvoltare, precum Ji aprobarea Programului de 
investifii pe anul 2021. 
lnjJil!,zlt Deszke Janos, primar. 
I:1ezint~: Deszke Janos, primar. 
Avize~za_: Comisia pentru programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, 
administ~area 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.PROIECT DE HOT A.RARE privind aprobarea numiirului de burse ce se pot acorda 
elevilor din sistemul de fnvii/amant preuniversitar de stat din comuna Moaqa pe anul Jcolar 
2020-2021. 
Initiaza: Deszke Janos, primar. 
Prezinti'.i: Deszke J a.nos, 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 
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. 
5. PROIECT DE HOT A.RARE privind alegerea preJedintului de Jedinfii al Consiliului 
local al comunei Moaqa pentru perioada mai-iulie 2021. 
Initiaza: Deszke Janos, primar. 
Prezinta: pre~edintele de ~edinta. 
A viz~az/,1: Comisia pentru administratie publica locala, juridica ~1 de disciplina, apararea 
ordinii ~i lini~tii publice ~i a drepturilor cetatenilor. 
6. Punctul Diverse: 
D. l. Dosarul nr. l 207/P/2020 al Parchetului de pe langii Judeciitoria Targu Secuiesc. 
D.2. Contractul de lucriiri nr. 996/20.05.2020, fncheiat fntre Consiliul Local al Comunei 
Moaqa Ji Tricomserv SA. 
Prezinta: Deszke Janos, primar.,, 

La punctul diverse se inscrie dl. consilier local Molnar Arpad. 
Nefiind alte propuneri privind ordinea de zi, domnul pre~edinte de ~edinta supune la 

vot: cine este pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se aproba cu 9 voturi ,,pentru"- in 
unanimitate de voturi. 

Domm1l gi:e~~cli11t~ ci~ ~~ciintt(llJ. rn,): da cuvantul doamnei director lstok Judit, care 
prezenta Raportul transmis autoritatilor executive ~i deliberative, anexa la prezentul proces
verbal din care facer parte integranta. 
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Se trece la prezentarea ~i dezbaterea punctului trei, Proiect de hotanlre privind aprobarea 
bugetului local al comunei Moaqa pe total $i pe secfiunile de funcfionare $i de dezvoltare. 
precum $i aprobarea Programului de investifii pe anul 2021. 
Dornnul primar (lb. m.) prezinta bugetul pe capitole. Doamna Fabian Iren, prezinta astfel: 
La partea de venituri : 
Venituri proprii: 599 .660 lei 
Sume din TVA: 1.149.130 lei 
Subventii : 78.100 lei 
Sume alocate din bugetul AFIR : 208.100 lei 
Sume alocate din lmpozitul pe venit: 499.000 lei 
Total venit: 2.533.990 lei 
La partea de cheltuieli: 
Cheltuieli de personal: 987 .000 lei 
Cheltuieli cu bunuri ~i servicii: 438.120 lei 
Reparatit curente: 450.640 lei 
Obiecte de inventar : 19 .500 lei 
Deplasari : 6.000 lei 
Pregatire profesionala : 13.000 lei 
Fond de rezerva : 5.000 lei 
Transferuri : 26.800 lei 
Asistenta sociala : 88 .100 lei 
Burse : 6.230 lei 
Asociatii ~i fundatii : 4 7.400 lei 
Sustinerea cul tel or : 10.000 lei 
Cheltuieli de capital : 2.436.200 lei. 
Total cheltuieli: 4.533.990 lei 
Intrucat cheltuielile programate depa~esc nivelul veniturilor cu 2.000.000 lei, se propune 
aprobarea sumei susmentionata din excedentul anilor precedent pentru finantarea sectiunii de 
dezvoltare. 

Domnul re edinte de edinta lb. m. : arata, ca pe marginea bugetului nu s-au 
transmis/depus propuneri, opinii, contestatii nici din parte cetatenilor, nici din partea 
asociatiilor legal constituite. Comisiile de specialitate au avizat favorabil proiectul de 
hotarare. Intreaba daca sunt propuneri, observatii la acest puct? Nefiind, supune la vot: cine 
este pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se aproba cu 9 voturi ,,pentru", astfel se 
adopta Hotararea Consiliului local nr. 31/2021. 

Se trece la dezbaterec:j,proiectului de hotardre privind aprobarea numarului de burse ce se pol 
acorda elevilor din sistemul de fnvafamdnt preuniversitar de stat din comuna Moaqa pe anul 
$Colar 2020-2021. 

Dorn1rnl primc:1.r (lb. m.): Consiliul local prin hotararea nr. 66/09.12.2020 a aprobat 
categoriile ~i cuantumul burselor pe categorii ce se pot acorda elevilor din sistemul de 
invatamant preuniversitar de stat din comuna pe anul ~colar 2020-2021. 
~coala Gimnaziala "Orban Balazs" prin adresa nr. 199/08.04.2021, transmite lista cu elevii 
care beneficiaza de bursa sociala, astfel se propune acordarea unui numar de cinci burse de 
ajutor social in cuantum de 100 lei/elev. 

Domnul re~edinte de ~edinta lb._!!1.}: prezinta avizul favorabil ale celor trei comisii 
de specialitate, intreaba daca sunt propuneri, observatii la acest punct? 
Nefiind, supune la vot: cine este pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se aproba cu 9 
voturi ,,pentru", astfel se adopta Hotararea Consiliului local nr. 32/2021. 

Se trece la _c:lezbaterea proiectului de hotardre privind alegerea pre$edintului de 
$edinfa al Consiliului local al comunei Moaqa pentru perioada mai-iulie 2021. 
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Q9mr1_µJprn§eclir1te de ~edi11ta (lb. m.): in calitate de pre~edinte de ~edinta al Consiliului local 
al comunei Moaqa pentru perioada mai-iulie 2021, se propune di. consilier Bartha Sandor. 
Nefiind observatii, se supune la vot 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. 33/2021 

Se trece la discutarea punctului D.1. de pe ordinea de zi, privind Dosarul nr. 1207/P/2020 al 
Parchetului de pe langa Judecatoria Targu Secuiesc, aflat pe rolul Judecatoriei Targu Secuiesc 
in cadrul Dosarului nr. 600/322/2021, obiectul fiind confirmarea renuntarii la urmarirea 
penala. 
Doamna secretar: arata ca la inceputul lunii martie 2015 persoane necunoscute au sustras un 
numar de patru tuburi din beton ce deserveau sistemul de drenare a apelor de pe pa~unea 
comunei Moaqa. Prin Ordonanta din 24 martie 2021 s-a dispus renuntarea la umarire penala 
sub aspectul savar~irii infraqiunii prevazute de art. 228 alin. (1) Cod penal. 
Prezinta citatia Judecatoriei Targu Secuiesc emisa la data de 31 martie 2021, prin care in data 
de 28 apriiie 2021 Primaria Comunei Moaqa este chemata in calitate de intimata in dosarul 
nr. 600/322/2021 cu obiectul: confirmare renuntare la urmarire penala. intreaba pe domnii 
consilierii locali daca sunt de acord, sau nu, cu renuntarea urmaririi penale a cauzei? Solicita 
pre~edintelui de ~edinta sa -supuna la vot. 

Domnulpre~edjnte d~ ~~dintaJlb, m.): Sunteti de acord cu renuntarea urmaririi penale 
a cauzei? Cine este de acord? Cine este Impotriva? Cine se abtine? Se voteaza cu 9 voturi 
"pentru" renuntare. 

Se trece la discutarea punctului D.2. de pe ordinea de zi, privind Contractul de lucrari nr. 
996/20.05.2020, incheiat intre Consiliul Local al Comunei Moaqa ~i Tricomserv SA. 
Domnul p_rimar_(lb. !TI_J: __ s-a procedat la o serie de modifidiri fata de proiectul initial, motiv 
pentru care s-a solicitat o noua Autorizatie de construire, ca urmare se impune prelungirea 
duratei Contractului de lucrari cu inca 6 !uni. 
Dofl1_rgd R!...~~dinte de ~ediqta (Ip. 1:11,): supune la vot prelungirea duratei contractului cu inca 
~ase !uni. Cine este pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se aproba cu 9 voturi ,,pentru". 

D9mnul consilierMolnar Arpad (lb. n1J : ii roaga pe domnul primar sa spuna in mod concret 
investitiile/lucrarile ce se vor realiza in grupul satesc Eresteghin. Este de parere, ca ar fi bine 
daca ~i alte firme ar ca~tiga la licitatiile organizate de comuna. 
DQmn_µ_Lprimar lb. m.1: se va construi o casa mortuara; in cazul in care Consiliul Judetean ne 
va aloca ni~te bani vom schimba acopri~ul fostei ~coli ~i vom continua lucrarile interioare. 
l)_QJ.11!Jlll CQ_t1_$jli~1.."Bai::th.c:.t SAD.QOr (lb. n1J: propune montarea unei camere de supraveghere la 
casa de cultura din satul Moaqa. 
Do!!!J}ul rimar_ lb. m. _: este de acord cu propunerea domnului consilier. 

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 ora 12,00. 

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

Moaqa, la 16 aprilie 2021. 

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

Fiilop-Fuer M. Zelinda 
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