
JUDETUL COVASNA 
CONSILIUL LOCAL ZÁBALA 

PROCES- VERBAL 

íncheiat astázi 14 mai 2015 la sedinta ordinará a Consiliului Local Zábala, convocatá 

|n in Dispozitia primarului. 

La sedinta participá D- nul primar Ádám Attila Péter, D- na secretará Cosnean Ileana. 

Din totálul de 13 consilieri, sunt prezenti un nr. de 10 consilieri, lipsesc d-nii Benedek 

JÓZSef, Papp János si Gábor Sándor. 

D- nul presedinte salutá prezenta si declará sedinta deschisá. 

ín continuare consultá consilierii daca au obiectii cu privire la procesul verbal de la sedinfa 

iiiilerioará. 

Nefiind discutii supune la vot procesul- verbal si este votat cu 10 voturi pentru. 

ín continuare íl invitá pe D- nul primar sá prezinte proiectul Ordinei de zi: 

1, Proiect de hotárare cu privire la rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli §i planului 

bugetului din venituri proprii si subventii pe sectiune detaliat la venituri pe capitole si 

subcapitole anul2015 

2. Proiect de hotárare cu privire la aprobarea dárii de seamá contabile pe trimestrul I a bugetului 

local de venituri si cheltuieli si Planului bugetului local din veniturile proprii si subventii, 

detaliat la venituri si cheltuieli, pe capitole si subcapitole pe anul 2015 

i, Proiect de hotárare cu privire aprobarea Planului de actiuni si lucrári de interes local pentru 

rcpartizarea si efectuarea orelor de muncá a benefíciarilor de ajutor social din comuna Zábala, 

pe anul 2015. 

'I, Proiect de hotárare cu privire la aprobarea mentinerii Parteneriatului public - privát intre 

comuna Zábala, judetul Covasna si Grupul de Actiune Localá „Asociatia Angustia Egyesület". 

5, Prezentarea Raportului de activitate de cátre consilieri 

(i, Prezentarea Raportului de activitate a comisiilor de specialitate 

D - nul pre§edinte de sedinta consultá consilierii daca mai au si alte propuneri cu privire la 

l'lulectul ordinei de zi care nu suportá amánare. 

D - nul primar prezintá faptul cá s-au efectuat controale pe pásunile comunale montane, 

illt'liil'iate si s-a constatat faptul cá nu sunt índeplinite obligatiile contractuale. Avánd in vederé 

IM|IIIII cá urmeazá perioada in care turmele se urcá la munte este necesará rezilierea acelor contracte 
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unde nu s-au respectat obligatiile contractuale. Avánd ín vederé cá rezilierea contractelor se poate 

face de comun acord s-au unilateral prin sentintá judecátoreascá, din aceste considerente este 

necesar angajarea unui avocat care sá reprezinte interesele consiliului local in fata instatelor 

judecátoresti. 

Avánd in vederé aceastá probléma urgentá, care nu suportá amánare d-nul primar propune sá 

He inclus pe Ordinea de zi Proiectul de hotáráre privind imputernicirea domnului Laczkó-Dávid 

Géza, in calitate de avocat, in vederea promovárii si reprezentárii intereselor Consiliului Local 

Zábala ín fata instantelor de judecatá pentru rezilierea unor contracte de inchiriere a pá§unilor 

comunale montane. 

Totodatá d-nul primar aratá cá ín Anexa nr. 1 la Ordinul Prefectului nr. 109/2015 privind 

stabilirea numárului maxim de posturi prevázute de O.U.G. nr. 63/2010, la nivelul judetului 

Covasna pentru anul 2015, pentru UAT Zábala s-a aprobat un numár de 30 posturi potrivit pct. 1 

din anexa la Ordonanta de Urgentá a Guvernului nr. 63/2010 si un numár de 5 posturi pentru politia 

localá sj paza obiectivelor de interes judetean potrivit pct. 3 din anexa la Ordonanta de Urgentá a 

Guvernului nr. 63/2010. Avánd in vederé cá ín prezent nu mai avem proiecte ín derulare finantate 

din fonduri externe nerambursabile, nu s-au mai aprobat posturi pentru implementarea proiectelor, 

motiv pentru care trebuie desfiintate 2 posturi vacante pentru a ne íncadra in numárul maxim de 

posturi aprobate. 

Avánd in vederé aceastá probléma urgentá, care nu suportá amánare d-nul primar propune sá 

fie inclus pe Ordinea de zi Proiectul de hotáráre cu privire la modificarea statului de functii si a 

organigramei aparatului de specialitate al primarului aprobat pe anul 2015. 

Nefíind alte propuneri d- nul presedinte de sedintá supune la vot modificarea si aprobarea 

Ordinei de zi si nefíind discutii se apróba cu 10 voturi pentru. 

Se trece la primul punct al ordinei de zi. 

Este invitatá D- na contabilá sá prezintá Proiectul de hotáráre cu privire la rectificarea 

bugetului local de venituri si cheltuieli si planului bugetului din venituri proprii §i subventii pe 

sectiune detaliat la venituri pe capitole si subcapitole anul 2015. 

Nefíind discutii D- nul presedinte de sedintá supune la vot Proiectul de hotáráre si se aprobá 

cu 10 voturi pentru. In acest sens se adoptá Hotárárea nr. 

Se trece la punctul doi din Ordinea de zi. 

D- na contabilá prezintá Proiectul de hotáráre si Expunerea de motive cu privire la aprobarea 

dárii de seamá contabile pe trimestrul I a bugetului local de venituri si cheltuieli si Planului 

bugetului local din veniturile proprii §i subventii, detaliat la venituri si cheltuieli, pe capitole si 

subcapitole pe anul 2015. 
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Nefíind discutii D- nul presedinte de sedintá supune la vot Proiectul de hotáráre si se apróba 

D- na contabilá aratá cá páná cánd nu se depune notá de necesitate la contabilitate, pentru 

cumpárarea diferitelor obiecte si matériáié, nu se piáteste nimic. 

D-nul consilier Cosnean Cálin íntreabá daca s-au mai efectuat pláti pentru reabilitarea 

clrumului dintre tamasfalan - Snrcea 

D- na contabilá aratá cá s-a mai achitat o singurá facturá, care a fost emisá incá din anul 

Irecut. Achitarea acestuia era necesará, deoarece in caz contrar, am fi avut arierate si atunci se 

blocheazá toate conturile si nu puteam sá achitám nimic, páná nu se achitá arieratele. 

D- nul consilier Cosnean Cálin propune ca inainte sá se receptioneze drumul, trebuie cerut 

lirmei sá efectueze reparatiile necesare, deoarece pe alocuri deja este stricat carosabilul. ín caz 

contrar nu trebuie receptionat. 

Se trece la punctul trei din Ordinea de zi 

D- nul viceprimar prezintá Proiectul de hotáráre §i Expunerea de motive cu privire 

aprobarea Planului de actiuni si lucrári de interes local pentru repartizarea si efectuarea orelor de 

nuincá a benefíciarilor de ajutor social din comuna Zábala, pe anul 2015. 

D-nul consilier Sebestyén Levente aratá cá benefíciarii de ajutor social ar trebui sá fíe puse 

In lucru, de pildá sá adune pietrele de pe terenul de fotbal. 

D- nul consilier Fejér Zsolt aratá cá trebuie repartizate sarciniile si trebuie numit pe cineva 

care sá urmáreascá ce si cum lucreazá. 

Ne mai fíind discutii D- nul presedinte de sedintá supune la vot Proiectul de hotáráre §i se 

nprobá cu 10 voturi pentru. In acest sens se adoptá Hotárárea nr. 

Se trece la punctul patru din Ordinea de zi 

D- nul primar prezintá Proiectul de hotáráre si Expunerea de motive cu privire la aprobarea 

iiientinerii Parteneriatului public - privát intre comuna Zábala, judetul Covasna si Grupul de 

Acliune Localá „Asociatia Angustia Egyesület". 

Nefíind discutii D- nul presedinte de sedintá supune la vot Proiectul de hotáráre §i se aprobá 

cu 10 voturi pentru. ín acest sens se adoptá Hotárárea nr. J3y_2*(J~ 

ín continuare D- nul primar prezintá Proiectul de hotáráre si Expunerea de motive privind 

ímputernicirea domnului Laczkó-Dávid Géza, ín calitate de avocat, in vederea promovárii §i 

i'cprezentárii intereselor Consiliului Local Zábala ín fata instantelor de judecatá pentru rezilierea 

iinor contracte de inchiriere a pásunilor comunale montane. 

D- nul Cosnean Cálin aratá cá doreste sá consulte contractele de inchiriere si procesele-

vcrbale de constatare íntocmite cu ocazia efectuárii controalelor la fata locului. 

Oll 10 voturi pentru. ín acest sens se adoptá Hotárárea nr. £Q 
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Nefiind discutii D- nul presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotárare §i se apróba 

Qll 9 voturi pentru, si o abtinere, D- nul consilier Cosnean Cálin. In acest sens se adoptá Hotárárea 

ín continuare D- nul primar prezintá Proiectul de hotárare §i Expunerea de motive cu privire 

In modificarea statului de functii si a organigramei aparatului de specialitate al primarului aprobat 

pounul 2015. 

Nefiind discutii D- nul presedinte de sedinta supune la vot Proiectul de hotárare si se aprobá 

ín continuare domnul presedinte de sedinta solicitá sá se facá propuneri privind alegerea 

prescdintelui de sedinta pentru sedinta urmátoare. 

D- nul Sidó Albert propune pe d- nul Fejér Levente. 

Nefiind discutii se supune la vot si se aprobá cu 10 voturi pentru. 

ín acest sens se adoptá Hotárárea nr. So^-í-°/J 

ín continuare D- nul consilier Szigyártó János Nimród prezintá raportul de activitate pe anul 

Nefiind discutii se supune la vot si se aprobá cu 10 voturi pentru. 

ín continuare d-nul consilier Pátránjel Nicolae, in calitate de pre§edinte al Comisiei de 

ípOCialitate, invátámánt, sánátate, familie, activitáti social- culutrale, culte, muncá §i protectie 

lOolalü, protectie copii, tineret si sport, prezintá raportul de activitate pe anul 2014. 

Nefiind discutii se supune la vot si se aprobá cu 10 voturi pentru. 

ín continuare d- nul primar aratá cá existá posibilitatea ca in cursul acestui an, sá se depune 

In cadrul programului PNDR, un proiect pentru continuarea asfaltarii a strázii Hegymege, fíind o 

Stl'fldá in zona turisticá a comunei Zábala. Proiectul va costa ín jur de 100 mii lei. 

ín principiu toti consilierii sunt de acord cu realizarea acestui proiect. 

D-nul Cosnean Cálin íntreabá cánd se vor efectua reparatii pe strázile comunale? Ar fi bine 

Nfi imprumutám un autogleder. 

D- nul Fejér Zsolt aratá cá ar trebui sá cumpárám un autogleder, cá in fiecare an ne trebuie. 

D- nul Szigyártó Nimród aratá cá in stada Maior, s-a rupt partea carosabilá unde au fost puse 

(ovile pentru canalizare. 

D- nul Sebestyén Levente aratá cá sj in zona Csipkés ar trebui dat cu glederul, cá deja de trei 

un nu s-a mai dat cu autoglederul. 

D- nul viceprimar aratá cá se ocupá cu remedierea acestor probleme. ín zona Csipkés 

ilnimul este distrus din cauza exploatárii masive si transportul lemnului cu utilaje de mare tonaj. 

Aouina se incearcá recuperare unor sume de bani de cátre Ocolul Silvic pentru utilizarea drumului. 

Qll 10 voturi pentru. ín acest sens se adoptá Hotárárea nr. ^S/2o^f 

, '014. 
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D- nul Pátránjel Nicolae íntreabá cánd va fi reparat podul din strada Keresztesek, cá deja 

oiimenii aduná semnáturi? 

D- nul primar aratá cá este in curs intocmirea documentatiei pentru repárarea acelui pod. 

ín continuare d- nul primar aratá cá s- a intocmit proiectul pentru capela mortualá ortodoxa. 

A fost alocatá exact aceeasi sumá ca si pentru celelalte capele, iar daca nu va fi suficienlá va fi 

Miiplimentatá de cátre biserica ortodoxa. 

D- nul Paizs Attila ínreabá care este situatia terenurilor din Surcea? 

D- nul primar aratá cá, comisia localá de aplicare a legilor fondului funciar, va Tncepe sá 

lucrcze de sáptámána viitoare. 

Totodatá d- nul viceprimar aratá cá a luat legátura cu d- nul Inczefi de la comisia localá 

('ovasna, si dupá aprobarea de cátre comisia judeteaná a modificárii amplasamentului propus de 

QOmisia localá Covasna se va rezolva situatia din Surcea. 

D- nul Paizs Attila aratá cá tebuie fácut ceva cu drumurile comunale, deoarece din satui 

Surcea nu se mai poate iesi nici spre Telechia, nici spre Covasna si nici spre Tamasfaláu. Mácar ar 

tebui dat cu autoglederul. 

D- nul Sebestyén Levente aratá cá daca la pásuni avem bani trebuie cumpárat un autogleder. 

D- nul primar aratá cá am putea lua un autogleder si prin cadrul programului LEADER, dar 

mimai anul viitor. 

D- nul Szigyártó Nimród aratá cá o delegatie a Asociatiei Pro Zabola Egyesület, a fost 

plccatá ín Republica Ungará, ín orasul Füzesabony unde i s-a propus incheierea unui Protocol de 

colaborare íntre cele douá localitáti si ar trebui fácute demersurile necesare pentru perfectarea 

t'ontractului de colaborare. 

Nemaifiind discutii D- nul pre§edinte de sedintá multumeste pentru prezentá si declará 

^icilinfaínchisá. 

PRESEDINTE DE SKDINTA. / 
COSNEAN CÁLIN CONSTAMT 


