
ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNA MOAC~A 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 1.702/30.06.2021 

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

din data de 30 iunie 2021 

Simt prezenti consilierii locali: Badi Csaba; Bartha Sandor; Badi Juliu; Csavar Agnes; 
Forro Karoly; Ilyes Istvan; Molnar Arpad. 

Lipsesc domnii consilieri: Molnar Ferenc ~i Pall Gabor. 
La ~edinta sunt prezenti primarul comunei Moac~a dl. Deszke Janos, doamna Fabian 

Iren, refent 1n cadrul Compartimentul financiar-contabil, impozite ~i taxe ~i doamna Fillop
Fuer M. Zelinda secretarul general al comunei Moaqa. 

Convocarea Consiliului local al comunei Moaqa s-a fiicut prin Dispozitia primarului 
comunei Moaqa nr. 49/24.06.2021, 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. 631/2021 privind prelungirea starii de alerta pe teritoriul Romaniei incepand cu data de 12 
i unie 2021, precum ~i stabilirea masurilor care se aplica pe durata acesteia pentru prevenirea 
~i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19; 

lnvitatia ~edintei a fost adusa la cuno~tinta locuitorilor prin afi~are ~i prin postare pe site
ul institutiei, in data de 24 iunie 2021. 

Domnul consilier local Bartha Sandor prin Hotararea Consiliului local nr. 33/2021 a 
fost ales pre~edinte de ~edinta pentru perioada mai-iulie 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 desfii~oara in 
limba romana. in consiliile locale in care consilierii locali apaytinand 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 
administrati v, cu modificarile ~i completarile ulterioare pri vind Regimul general aplicabi l 
conflictului de interese pentru ale~ii locali, respectiv al incompatibilitatilor. 

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 7 consilieri locali, astfel ~edinta este legal constituita, a~a cum prevede 
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aii. 13 7 alin. ( 1) din O. U. G nr. 57/2019 privind Codul administrati v, cu modificarile ~1 

completarile ulterioare. 

Domnul pre~edinte __ g~ --~~ginl~--_(lb. maghi<!L~}: saluta consilierii locali prezenti la 
~edinta, cite~te ordinea de zi a~a cum a fast propusa prin dispozitia Primarului, dupa cum 
urmeaza: 
l.Aprobarea procesului-verbal a ~edintei ordinare din data de 20.05.2021. 
2. PROJECT DE HOTA/l4RE privind aproba11ea contului de incheiere al exercitiului 
bugetar la data de 31.03.2021. 
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 administratie publica locala, juridica ~i de disciplina, apararea ordinii ~i lini~tii publice 
~i a drepturilor cetatenilor. 
3. PROJECT DE HOTA/l4RE privind stabilirea unor normative de cheltuieli de protocol 
~i aprobarea programului de actiuni al Comunei Moac~a in domeniul relatiilor externe 
~i interne 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 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 HOTA/l4RE privind aprobarea acordarii unor facilitati fiscale la plata 
impozitelor ~i taxelor locale pentru anul 2021, prestatorilor de servicii turistice. 
Initiaza: Deszke Janos, primar. Prezinta: Deszke Janos, primar. Avizeaza: Comisia pentru 
programe de dezvoltare economico-sociala, buget-finante, administrarea domeniului public $i 
privat al comunei, agricultura, gospodarire, protectia mediului, comert si urbanism; Comisia 
pentru administratie publica locala, juridica ~i de disciplina, apararea ordinii ~i lini$tii publice 
~i a drepturilor cetatenilor. 
5. PROJECT DE HOTA/l4RE privind aprobarea procedurii de acordare a e~alonarilor 
la plata a creantelor bugetare restante datorate bugetului local de catre persoanele fizice 
~i persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al Comunei 
Moac~a. 
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 administratie publica locala, juridica $i de disciplina, apararea ordinii ~i lini~tii publice 
$i a drepturilor cetatenilor. 
6. DIVERSE: 
6.1 . Discutii asupra cladirii fostei ~coli Gimnaziale din grupul satesc Ersteghin. 
6.2. Intentia de a adera la Asociatia "Yadon". 
6.3 . Stabilirea datei de inaugurare a Caminului cultural din satul Moac~a. 
6.4 . Solicitarea Raportului de activitate ale consilierilor locali pentru anul 2020. 

Domnul pr~§edinte de ~edinta (lb. mJ: Intreaba pe domnii consilieri locali daca au 
obervatii, intrebari legate de ordinea de zi a ~edintei, daca se inscrie cineva la punctul 
Diverse? 

La punctul Diverse se inscriu domnii consilieri: Badi Juliu ~i Forro Karoly. 
Nefiind alte discutii se supune la vot deschis ordinea de zi: cine este pentru, cine este 

impotriva, cine se abtine? Se aproba cu 7 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 20.05.2021 : cine este pentru, cine este impotriva, 
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cine se abtine? Se aproba cu 7 voturi "pentru". 

Domnul rimar lb. m. _;_ prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea contului de 
incheiere al exercitiului bugetar la data de 31.03.2021. 

Prezinta Referatul de aprobare nr. l .568/11.06.2021; Raportul de specialitate nr. 
l .569/11.06.2021 al Compartimentului financiar-contabil, impozite ~i taxe din cadrul 
aparatului de specialitate al primraului comunei Moaqa. 

Doamna Fabianfren, referent in cadrul Compartimentului financiar-contabil, impozite 
~i taxe, prezinta Contul de executie al bugetului local la data de 31.03.2021 astfel: 
-ill_partea de venituri - prevederi bugetare aprobate 2.533.990 lei 

-prevederi bugetare trimestriale 885.280 lei 
-drepturi constatate 1.427.590 lei 
- incasari realizate 872.354 lei 

- drepturi constatate de incasat 555.236 lei 
-la p~ne_a ~~sheltt1i~!i -credite bugetare aprobate 4.533.990 lei 

- credite bugetare trimestriale 1.4 71.830 lei 
- angajamente bugetare 1.053.404 lei 
- angajamente legale 1.053404 lei 
--plati efectuate 290.852 lei 

- angajar.nente legale deplaJit 762.552 lei 
- c::h~Hlli_el_i ~foc::tiv_e 308.769 lei 
~xcedent :581.502 lei. 

Q9_mm!l _12rn.~e.9inte de edinta lb. m ; prezinta avizul favorabil al Comisiei de 
specialitate economice ~i al Comisiei juridice. intreaba pe domnii consilieri locali daca au 
obervatii, intrebari? 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 7 
voturi ,,pentru", astfel se adopta Hotararea Consiliului local nr. 39/2021. 

QQID]}._ul prim?r (lb. __ rnJ; prezinta proiectul de hotarare privind stabilirea unor 
normative de cheltuieli de protocol ~i aprobarea programului de actiuni al Comunei Moaqa in 
domeniul relatiilor externe ~i interne pe anul 2021. 

Prezinta Referatul de aprobare nr. 1.571/11.06.2021; Raportul de specialitate nr. 
1.572/11.06.2021 al Compartimentului financiar-contabil, impozite ~i taxe din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Moaqa, proiectul de hotarare nr. 
1.573/11.06.202 l . 

DQ?ti:ina Fapian Ire11, referent in cadrul Compartimentului financiar-contabil, impozite 
~i taxe prezinta 1n mod detaliat sumele prevazute in O.G. nr. 80/2001, care pot fi cheltuite 
pentru protocol la nivelul primariei comunei Moaqa. 

QQrnD!!l . re edinte de ~edinta (lb. m): 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 7 voturi ,,pentru", astfel se adopta Hotararea Consiliului local nr. 40/2021. 

Q_QrTIDlJ.LPTiill?I (lb, mJ: prezinta proiectul de hotarare privind aprobarea acordarii 
unor facilitati fiscale la plata impozitelor ~i taxelor locale pentru anul 2021, prestatorilor de 
servicii turistice. 

Cite~te Referatul de aprobare nr. 1.174/27.04.2021; Raportul de specialitate nr. 
l.175/27.04.2021 al Compartimentului financiar-contabil, impozite ~i taxe din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Moaqa; Proiectul de hotarare nr. 
1.176/27.04.2021, procesul-verbal de afi~are nr. 1.194/28.04.2021, publicatiile in cotidianul 
"Observatorul de Covasna" ~i "Szekely Hirmond6", respectand prevederile art. 7 din Legea 
nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata. 
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Qqmnll.l .. p:r:~~eqi11J~ de ~ediµl~ (Ip, m)i prezinta A vizul favorabil al comis1e1 de 
specialitate economice ~i al comisiei juridice. Intreaba pe domnii consilieri locali daca au 
obervatii, intrebari? 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 7 
voturi ,,pentru", astfel se adopta Hotararea Consiliului local nr. 41/2021. 

Se trece la discutarea urmatorului punct de pe ordinea de zi. 
Domnul rimar lb. m. : prezinta proiectul .de hotarare privind aprobarea procedurii de 

acordare a e~alonarilor la plata a creantelor bugetare restante datorate bugetului local de catre 
persoanele fizice ~i persoanele juridice care au calitatea de contribuabili ai bugetului local al 
comunei Moac~a. 

Prezinta Referatul de a pro bare nr. 1.171 /27 .04.2021; Raportul de specialitate nr. 
l.172/27.04.2021 al Compartimentului financiar-contabil, impozite ~i taxe din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Moac~a; Proiectul de hotarare nr. 
1.173/27 .04.2021, procesul-verbal de afi~are nr. l.195/28.04.2021, publicatiile in cotidianul 
"Observatorul de Covasna" ~i "Szekely Hirmond6", respectand prevederile art. 7 din Legea 
nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica, republicata. 

Domnul re edinte de edin a lb. m ~ prezinta Avizul favorabil al comisiei de 
specialitate economice ~i al comisiei juridice. Intreaba pe domnii consilieri locali daca au 
obervatii, intrebari? 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 7 voturi ,,pentru", astfel se adopta Hotararea Consiliului local nr. 42/2021. 

Punctul Diverse: 
1. Discutii asupra cladirii fostei $coli Gimnaziale din grupul satesc Ersteghin. 

Domnul rimar lb. m. ;_ prezinta lucrarile care se vor realiza in vederea reabilitarii imobilului 
fostei ~coli, dupa cum urmeaza: demontarea invelitoare tigla; desfacerea acoperirii din spici 
de lemn ~i inlocuirea totala al acesteia; izolarea acoperisului; repararea ~i fovelirea co~ului de 
furn; refacerea zidariei la ferestre ~i u~i; schimbarea jgheaburilor ~i burlanelor; folocuirea 
lambriului; tencuieli interioare/exterioare, vopsiri interioare/exterioare. Conform Devizului 
cheltuielile aferente lucrarilor mai sus in~irate sunt injur de 120.000 lei. 

2. Intentia de a adera la Asociatia "Yadon". 
Qqmnul primar (lb. m.}: _ ca urmare a intalnirii Consiliului local cu domnul Demeter Janos, 
directorul executiv al Asociatiei "Yadon", care a prezentat activitatea asociatiei ~i proiectele 
pe care le doresc sa realizeze in comun cu comuna Moac~a, urmeaza a se decide daca se 
dore~te a deveni membru in asociatie. 
Domnul pre~edinte de ~edinta (lb. mt_supune la vot propunerea de a adera la asociatie. Cine 
este pentru aderare? Cine este impotriva? Cine se abtine? Se voteaza aderarea cu 7 voturi 
"pentru". 

3. Stabilirea datei de inaugurare a Caminului cultural din satul Moaqa. 
Domnul primar (lb. m.): in data de 18 iunie, va avea loc definitivarea preotului reformat din 
satul Moaqa. Festivitatea se va tine la Caminul cultural, ocazie oportuna pentru inaugurarea 
imobilului modemizat. Nefiind alte propuneri in acest sens, se trece la punctul urmator. 

4. Solicitarea Raportului de activitate ale consilierilor locali pentru anul 2020. 
Doamna secretar arata ca, nu s-au depus raportul de activitate pentru anul precedent, cu 
aceasta ocazie ii roaga pe consilierii locali sa procedeze conform legii. 

Domnul consilier Badi Juliu lb. m. : in urma cu 2-3 !uni, doamna director a $colii 
Gimnaziale "Orban Balazs" a prezentat activitatea profesorilor ~i ale elevilor. Domnul 
consilier intreaba consiliul, daca se cunoa~te rezultatele obtinute de elevii ~colii noastre la 
examenul national? 

Domnulconsilier Forro Karol lb. m. : face observatia, ca doamna director nu a 
transmis consiliului local informarea solicitata privind modul de administrare/gestionare a 
pa~unilor aflate in proprietatea ~colii. 
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Doamna director este chemata la ~edinta. 
Domnul_g_onsilier Badi Juliu lb. _m,): intreaba numarul elevilor din comuna care au 

promovat examenul national? 
Doamna director: din pacate nici-un elev nu a scris nota de trecere la limba ~i literatura 

romana. 
J)_o11111u.l copsilierl3a_giJuliu._(IQ, rnJ: daca se cunoa~te motivul? 
Doamna director: ~coala, profesorii au ajutat elevii. S-au organizat ~1 s-au tinut 

meditatii . Motivul nereu~itei este ca elevii nu au invatat suficient. 
Q_omnu.L _consili~r M.oJp~r Arn~d (l.b, rr1J: ~c·oala din satul Moaqa a fost sedi ul 

centrului de examinare, au venit ~i elevii din Dalnic. Daca cunoa~teti rezultatele elevilor din 
Dalnic? 

Doamna director: ~ase elevi s-au inscris la examen din doisprezece. Cinci elevi au 
reu~it din ~ase prezenti la examen. 

Domnul consilier Forro Karol lb. m. : revine la solicitarea de a prezenta consiliului 
local informarea privind modul de administrare/gestionare a pa~unilor ~colii. 

Domnul 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 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 30 iunie 2021. 

PRE~EDINTE DE ~ED INT A 
Bartha Sandor 

~ 
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Contrasemneaza 
Secretar general al comunei 

Fiilop-Fuer M. Zelinda 

~-




