
I ROMANIA 
JUDETUL COV ASNA 

COMUNA MOAC~A 
PRIMAR 

DISPOZITIA NR. 95/2019 
privind convocarea intrunirii in ~edinta ordinara a Consiliului Local al 

Comunei Moac~a 

Primarul Comunei Moaqa, judetul Covasna; 
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 
administrati v; 

DISPUNE 

ART. 1. - Convocarea Consiliului local al comunei Moaqa in ~edinta ordinara 
pentru data de 16 decembrie 2019, ora 14,00 in sala de ~edinte a Consiliului local al 
Comunei Moaqa, conform proiectului ordinii de zi, anexa la prezenta dispozitie din 
care face parte integranta. 

ART. 2. - Materialele inscrise in proiectul ordinii de zi sunt puse la dispozitia 
consilierilor locali pe suport de hartie cu ocazia transmiterii invitatiei la ~edinta. 

ART. 3. - Amendamentele asupra proiectelor de hotarari se vor formula in scris 
~i se vor depune la secretarul general al comunei eel tarziu pana la data tinerii ~edintelor 
comisiilor de specialitate. 

ART. 4. - Prezenta dispozitie va fi adusa la cuno~tinta publica prin afi~are la 
sediul institutiei ~i prin postare pe pagina de internet a Primariei comunei Moaqa. 

ART. 5. - Cu executarea prezentei dispozitii se focredinteaza secretarul general 
al comunei Moaqa. 

Moaqa, la 09 decembrie 2019 

PRIMAR 
DESZKE Janos Contrasemneaza 

Secretar general 
Fiilop-Fuer M. Zelinda 



Anexa la Dispozitia nr. 95/2019 

PROIECTUL ORDINII DE ZIA ~EDINTEI ORDINARE 
DIN DATA DE 16 DECEMBRIE 2019 

1. Aprobarea procesului-verbal a ~edintei ordinare din data de 26.11.2019 ~i a ~edintei 
extraordinare din data de 04 decernbrie 2019. 5-r; 2. PROIECT DE HOT A.RARE privind aprobarea Lmpozitelor ~i taxelor locale pentru 
anul 2020. 

Initiaza: Deszke Janos, primar. 
Prezinta: Deszke Janos, primar. 

Avizeaza : Comi sia pentru administrarea domeniului public $i privat, patrimoniu, 
economic, buget, finante, agricultura ~i dezvoltare regionala; Comisia pentru sanatate, familie , 
protectie sociala ~i culte, invatamant, cultura ~i ~tiinta tineret $i sport Comisia pentru 
adrninistratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului, legislatia muncii $i disciplina, 
amenajarea teritoriului , urbanism, protectia mediului . 

S;f 3. PROJECT DE HOT A.RARE privind aprobarea Planului de actiuni sau de lucrari de 
interes local pentru repartizarea orelor de munca pentru beneficiarii de ajutor social din 
comuna Moaqa pentru anul 2-020. 

Initiaza: Deszke Janos, primar. 
Prez inta: Deszke Janos, primar. 

Avizeaza: Comisia pentru sanatate, familie , protectie sociala ~i culte, invatamant, 
cultura ~i ~tiinta tineret $i sport ~i Comisia pentru administratie locala, juridica, ordine 
publica, drepturile omului , legislatia muncii ~i disciplina, amenajarea teritoriului, urbanism, 
protectia mediului . fJ 4. PROIECT DE HOT A.RARE privind aprobarea Planului de gospodarire al comunei 
Moaqa pe anul 2020. 

Initiaza: Deszke Janos, primar. 
Prezinta: pre~edintele de ~edinta 
Avizeaza: Comisia pentru administrarea domeniului public $i privat, patrimoniu, 

economic, buget, finante, agricultura $i dezvoltare regionala; Comisia pentru administratie 
locala, juridica, ordine publica, drepturile omului , legislatia muncii ~i disciplina, amenajarea 
teritoriului, urbanism, protectia mediului . 
i-,- 5. -PROJECT DE HOT A.RARE privind alegerea pre~edintelui de ~edinta. 
J "J Initiaza: Deszke Janos, primar. 

Prez inta: prqedintele de ~edinta. 
A vi zeaza: Comisia pentru administratie local a, juridica, ordine publica, drepturile 

omului , legislatia muncii ~i di sciplina, amenajarea teritoriului , urbanism, protectia mediului. 
6. DIVERSE 

PRIMAR 
DESZKE Janos 

Contrasemneaza 
Secretar general 

Fiilop-Fuer M. Zelinda 

~0-


