
JUDETUL COVASNA 
CONSILIUL LOCAL ZABALA 

PROCES - VEPvBAL 

Incheiat astazi 31 august 2015 la sedinta ordinará a Consiliului local 
Zabala ,convocatá prin Dispozitia viceprimarului. 

La sedintá participá D-nul primar , Demes Botond, si D-na secretara 
Cosnean Ileana . 

Din totálul de 13 consilieri sunt prezenti 11 lipsesc motivat D-nul 
Benedek József si Cosnean Calin Constantin aflati in concediu de boala. 

D-nul presedinte de sedintá salutá prezenta si declará sedinta deschisa. 
In continuare consultá consilierii daca au obiectii in legáturá cu procesul 

verbal de la §edinta anterioará. 
Nefíind obiectii supune la vot procesul verbal si se apróba cu 11 voturi 

pentru. 
In continuare il invitá pe D-nul viceprimar sá prezinte proiectul Ordinei de 

zi : 
1. Proiect de hotárare cu privire la rectifícarea bugetului local de venituri 

Si cheltuieli si Planului bugetului din veniturile proprii si subventii, detaliat la venituri §i 
cheltuieli, pe capitole §i subcapitole pe anul 2015. 

2 Proiect de hotárare cu privire la aprobarea darii de seama contabile pe 
trimestrul II 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. 

3. Proiect de hotárare cu privire la aprobarea infratirii comunei Zabala , 
judetul Covasna cu orasul Füzesabony, judetul Heves din Ungaria. 

4 Proiect de hotárare privind aprobarea contractului de servicii de diriginte 
de santier cu S.C. Test Drum Engineering S.R.L. in cadrul investitiei „ Modernizare 
drumul de exploatare agricola DE 03 Km 0+000- 1 +150 comuna Zabala , judetul 
Covasna 

5 Proiect de hotárare privind aprobarea contractului de servicii de diriginte de 
santier cu SC Test Drum Engineering S.R.L. in cadrul investitiei „ Modernizare strada 
Hegymege, Km 0+000 - 0+400 ín satui Zabala, judetul Covasna. 

6. Proiect de hotárare privind modifícarea partiala a datelor din coloana 6 -
valoarea de inventar/lei pentru pozitia 10, denumirea bunului drum de exploatare 
agricola DE 03, din Anexa nr.l la H.C.L. Nr. 35/2011 cu privire la aprobarea modifícarii 
inventarului domeniul public, in sensul detalierii pozitiei globale. 

In continuare d-nul presedinte de sedinta consulta consilierii daca sunt 
Proiecte de hotárare care nu suporta amánare. 



Nefíind proiecte de hotarare care nu suporta amánare d-nul presedinte de 
sedintá supune la vot Proiectul ordinei de zi si se apróba cu 11 voturi pentru. 

In continuare D-na contabila prezintá proiectul de hotarare si Expunerea de 
Motive cu privire la rectifícarea bugetului local de venituri si cheltuieli si planului 
bugetului din venituri proprii si subventii, detaliat la venituri si cheltuieli, pe capitole si 
subcapitole pe anul 2015. 

Se trece la discutii. 
D-nul Ambrus Attila solicitá alocarea de fonduri pentru inlocuirea 

geamurilor de la Grádinita din Tamasfaláu. 
De asemeni íntreaba de ce Capela din Pava costa mai mult decat capela de la 

Tamasfaláu desii capela din Tamasfaslau este mai mare.nu s-a rezolvat íncá schimbul de 
terén intre consililul local si Parohia Romano-Catolica din Tamasfaláu. 

D-nul Sebestyen Levente íntreaba daca s-au fácut demersuri pentru 
cumpárarea grederului. 

D-na contabila arata ca din bani de la pasune nu se poate cumpára., doar la 
finele anului din banii ramasi neutilizati. 

D-nul Szigyarto Nimród intelege cá banii incasati de la fostul primar nu pot 
fi cheltuiti pe autocleder §i plug de zapada. 

Nemaifíind discutii D-nul presedinte de sedintá supune la vot Proiectul de 
hotarare si se apróba cu 11 voturi pentru. , , ^ 

In acest sens se adoptá Hotárárea Nr. 
In continuare d-na contabila prezinta Proiectul de hotarare si expunerea de 

motive cu privire la Darea de seama contabila pe trimestrul II a bugetului local de 
venituri si cheltuieli sj Planului bugetului local din veniturile proprii si subventii, 
detaliat la venituri si cheltuieli, pe capitole §i subcapitole pe anul 2015. 

D-nul Sido Albert - dupa cum rezulta din darea de seama s-a realizat Plánul 
pe primul semestru, chiar s-a depásit aproape la toti indicatorii, spera sa se vada 
rezultatele cát mai curánd. 

Nemaifíind discutii D-nul pre§edinte de sedintá supune la vot Proiectul de 
hotarare si se apróba cu 11 voturi pentru . i 

In acest sens se adoptá Hotararea nr. híf^'f 
In continuare D-nul Szigyarto Nimród prezintá Proiectul de hotarare si 

Protocolul de colaborare intre comuna Zábala si ora§ul Füzesabony, judetul Heves din 
Ungaria. 

Nefíind discutii se supune la vot Proiectul de hotáráre §i se aprobá cu 11 
voturi pentru. , 

In acest sens se adoptá Hotárárea Nr. _gj7 
In continuare D-nul viceprimar prezintá Proiectul de Hotáráre si Expunerea 

de motive privind aprobarea contractului de servicii de diriginte de §antier cu S.C. Test 
Drum Engineering SRL in cadrul investitiei , Modernizare drumul de exploatare 
agricola DE03 Km 0+000- 1+ 150 comuna Zabala, judetul Covasna. 

Nefíind discutii se supune la vot Proiectul de hotáráre si se aprobá cu 11 
voturi pentru. ; < -

In acest sens se adopta hotárárea nr. ^ / \ 
In continuare D-nul viceprimar prezintá Proiectul de hotáráre privind 

aprobarea contractului de servicii de diriginte de santier cu S.C. Test Drum Engineering 
S.R.L. ín cadrul investitiei „ Modernizare strada Hegymege , km 0 +000 - 0+400 in 
satui Zábala, judetul Covasna. 
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Nefíind discutii se supune la vot Proiectul de hotárare §i se apróba cu 11 
voturi pentru. 

In acest sens se adoptá hotárárea Nr. Jfiy&fJ 
In continuare D-nul viceprimar Prezinta Proiectul de hotárare si Expunerea 

de Motive privind modificarea partiala a datelor din coloana 6 - valoarea de inventar/lei 
pentru pozitia 10 , denumirea bunului drum se exploatare agricola DE 03, din Anexa nr.l. 
la HCL Nr. 35/2011 cu privire la aprobarea modificárii inventarului domeniului public in 
sensul detalierii pozitiei globale. 

Nefíind discutii se supune la vot Proiectul de hotárare si se aprobá cu 11 
voturi pentru. . 

In acest sens se adoptá Hotararea nr. $U_ 2f(J_ 
In continuare D-nul presedinte de sedinta solicita sa se faca propuneri 

privind alegerea presedintelui de sedinta pentru sedinta urmatoare. 
D-nul Szigyarto Janos-Nimrod propune pe D-nul Paizs Attila. 
Nemaifiind alte propuneri d-nul presedinte de sedinta supune la vot 

propunerea si se apróba cu 11 voturi pentru. „ 
In acest sens se adopta Hotararea Nr. 
Nemaifiind discutii D-nul presedinte de §edintá multumeste pentru prezentá si 

declará sedinta ínchisá. 


