
ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

.. 
COMUNA MOAC~A 
CONSILIUL LOCAL 

Nr. 1.430/27.07.2020 

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

din data de 27 iulie 2020 

Sunt prezenti consilierii locali: Badi Juliu; Forro Karoly; Ilyes Matild; Kovacs 
Tiberiu; Molnar Arpad; Gajd6 Almos. 

Lipsesc urmatorii consilieri locali: Bartha Sandor; Pall Gabor ~i Zolde Csaba-Andras. 
La ~edinta sunt prezenti primarul comunei Moac~a dl. Deszke Janos, dna. Ftilop-Fuer 

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

comunei Moaqa nr. 53/21.07.2020, 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 
Hotararii nr. 476/16 iunie 2020 privind declararea starii de alerta ~i masurile care se aplica pe 
durata acesteia pentru prevenirea ~i combaterea pandemiei de COVID-19 ~i Legea nr. 55/2020 
privind unele masuri pentru prevenirea ~i combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. 
Invitatia a fost adusa la cuno~tinta locuitorilor prin afi~are ~i prin postare pe site-ul institutiei , 
in data de 21.07.2020. 

Pre~edintele de ~edinta este di. consilier local Badi Juliu, ales prin Hotararea 
Consiliului local nr. 34/2020. 

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 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." 

Sunt prezenti 6 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. 

Domnul primar: ureaza bun venit tuturor consilierilor locali care participa la ~edinta 
ordinara din 27 iulie 2020. 
Doamna secretar supune la vot procesul-verbal al ~edintei ordinare din data de 22.06.2020: 
cine este pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se aproba cu 6 voturi ,,pentru". 

Domnul re edinte de sedinta Badi Juliu lb. m. _: ureaza bun venit celor prezenti. 
Prezinta ordinea de zi a ~edintei a~a cum a fost propusa prin dispozitia primarului: 
1. Aprobarea procesului-verbal a ~edintei ordinare din data de 22.06.2020. 
2. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici dupa 
incheierea contractelor de achizitie publica privind lucrarile pentru finalizarea executiei 
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privind investitia ,,Alimentare cu apa a localitatii Padureni, Comuna Moaqa, judetul 
Covasna". 
3. PROIECT DE HOT A.RARE privind aprobarea devizului general dupa incheierea 
contractelor de achizitie publica privind lucrarile pentru finalizarea executiei privind investitia 
,,Alimentare cu apa a localitatii Padureni, Comuna Moaqa, judetul Covasna". 
4. PROIECT DE HOTARARE privind aprobarea Master Planului actualizat pentru 
sectorul de apa ~i apa uzata din judetul Covasna. 
5. PROIECT DE HOT ARA.RE privind aprobarea Statutului comunei Moac~a. judetul 
Covasna. 
6. PROIECT DE HOTARARE privind acordarea unui mandat special reprezentantului 
comunei Moac~a in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara 
,,AQUACOV". 
7. DIVERSE. 

Domnul primar (lb. m.): propune retragerea punctului nr. 5 de pe ordinea de zi: Proiect 
de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Moaqa in 
Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara ,,AQUACOV", avand in 
vedere ca nu s-a scurs termenul stabilit prin art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind 
transparenta decizionala in a~ministratia publica, republicata, urmand ca acest proiect sa fie 
discutat in cadrul ~edintei din luna august. 

Domnul pre~edinte de ~edinta Badi Juliu (lb. m.): supune la vot propunerea domnului 
primar privind retragerea de pe ordinea de zi al proiectului de hotarare mai sus mentionat: 
cine este pentru, cine este 1mpotriva, cine se abtine? Se aproba cu 6 voturi ,,pentru". 
6. Domnul rimar lb. m. : propune discutarea proiectului de hotarare nr. 3 privind 
aprobarea devizului general dupa incheierea contractelor de achizitie publica privind lucrarile 
pentru finalizarea executiei privind investitia ,,Alimentare cu apa a localitatii Padureni, 
Comuna Moaqa, judetul Covasna" inaintea proiectului de hotarare trecut pe ordinea de zi vu 
nr. 2. 

Domnul pre~edinte de ~edinta Badi Juliu (lb. m.): supune la vot propunerea domnului 
primar: cine este pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se aproba cu 6 voturi ,,pentru". 

Se constata ca nu sunt alte propuneri, supune la vot ordinea de zi cu modificarile 
propuse: cine este pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se aproba cu 6 voturi ,,pentru". 
7. Se trece la discutarea punctului doi de pe ordinea zi: proiect de hotarare privind 
aprobarea devizului general dupa 1ncheierea contractelor de achizitie publica privind lucrarile 
pentru finalizarea executiei privind investitia ,,Alimentare cu apa a localitatii Padureni, 
Comuna Moac~a, judetul Covasna". 

Domnul Primar prezinta referatul de aprobare nr. l.398/21.07.2020; Raportul de 
specialitate nr. l.399/21.07.2020; proiectul de hotarare nr. l.400/21.07.2020, avizul comisiei 
economice ~i avizul comisiei de specialitate juridice din cadrul Consilului local al comunei 
Moac~a. 

Nefiind propuneri, observatii la acest punct, domnul pre~edinte de ~edinta supune la 
vot proiectul de hotarare: cine este pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se adopta cu 6 
voturi ,,pentru" ~i 1 vot de "abtinere" (dl. Gajdo Almos), astfel se adopta Hotararea 
Consiliului local nr40/2020. 

Domnul primar Deszke Janos (lb. m.): prezinta pe scurt cele expuse in referatul de 
aprobare nr. 1.396/21.07.2020, in Raportul de specialitate nr. 1.396/21.07.2020 ~i in Proiectul 
de hotarare nr. 1.397/21.07 .2020, avizele comisiilor de specialitate pentru administrarea 
domeniului public ~i privat, patrimoniu, economic, buget, finante, agricultura ~i dezvoltare 
regional ~i pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului, legislatia 
muncii ~i disciplina, amenajarea teritoriului, urbanism, protectia mediului. 

Nefiind discutii, propuneri, observatii la acest punct, domnul pre~edinte de ~edinta 
supune la vot proiectul de hotarare: cine este pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se 
adopta cu 6 voturi ,,pentru", astfel se adopta Hotararea Consiliului local nr. 41/2020 

2 



Se trece la discutarea urmatorului punct. 
Domnul primar Deszke Janos (lb. m.): prezinta cele expuse in referatul de aprobare 

nr. l.200/22.06.2020, Raportul de specialitate nr. l.201/22.06.2020, Proiectul de hotarare nr. 
l.202/21.06.2020, avizele comisiilor de specialitate ale comisie economice ~i ale comisiei 
juridice. 

Nefiind discutii, propuneri, observatii la acest punct, domnul pre~edinte de ~edinta 
supune la vot proiectul de hotarare: cine este pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se 
adopta cu 6 voturi ,,pentru", astfel se adopta Hotararea C()nsiliului local nr. 42/2020. 

Domnul pre~edinte de ~edinta trece la urmatorul punct. 
Domnul rimar Deszke Janos (lb. m.): prezinta cele expuse in referatul de aprobare nr. 

929/11.05.2020 Raportul de specialitate nr. 930/11.05.2020, Proiectul de hotarare nr. 
931/11.05.2020, anunturile favute in mass-media locala,avizele comisiilor de specialitate ale 
comisie economice ~i ale comisiei juridice. 

Nefiind discutii, propuneri, observatii la acest punct, domnul pre~edinte de ~edinta 
supune la vot proiectul de hotarare: cine este pentru, cine este impotriva, cine se abtine? Se 
adopta cu 6 voturi ,,pentru", astfel se adopta Hotararea Consiliului local nr. 43/2020. 

Pre~edintele de ~edinta constata, ca nu exista alte probleme de discutat in cadrul 
~edintei, astfel ~edinta se incheie. 

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 27 iulie 2020. 

PRE~EDINTE DE ~ED INT A 
BadiJuliu g{ 
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Contrasemneaza 
Secretar general al comunei 

Fillop-Fuer M. Zelinda 

oh,~-


