
JUDETUL C O V A S N A 
CONSILIUL LOCAL Z A B A L A 

PROCES - VERBAL 

Incheiat astazi 28 aprilie 2015 la sedintá ordinará a Consiliului local 
Zabala ,convocatá prin Dispozitia primarului. 

La sedintá participá D-nul primar , Adam Attila Péter , D-na secretara 
Cosnean Ileana . 

Din totálul de 13 consilieri sunt prezenti 11 lipsesc D-nii Pap János §i 
Cosnean Calin-Constantin. 

D-nul pre§edinte de sedintá salutá prezenta si declará sedintá deschisá. 
In continuare consultá consilierii daca au obiectii in legáturá cu procesul 

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

pentru. 
In continuare il invitá pe D-nul primar sá prezinte proiectul Ordinei de z i : 

1.- Proiect de hotáráre cu privire la rectificarea bugetului local de venituri si 
cheltuieli sj planului bugetului din venituri proprii si subventii pe sectiune detaliat la 
venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2015 

2. Proiect de hotáráre cu privire la acordarea unui mandate special 
reprezentantului Consiliului local Zabala in Adunarea Generalá a Asocia§iilor 
ADI„ECO SEPSI „ pentru aprobarea modificárilor aduse Actului constitutive §i 
Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitará „ ECO SPSI%, in conformitate cu 
dispozitiile Hotárárii Guvernului nr. 742/2014.. 

3. Proiect de hotáráre cu privire la cesiunea pártilor sociale , modificarea 
ctului constitutive al sociatatii Salubriserv S.R.L. si mandatarea reprezentantului 
Consiliului Local pentru reprezentarea Consiliului local ín aceastá procedúra.. 

4. Prezentarea raportului de activitate pe anul 2014 de cátre consilieri. 
In continuare D-nul presedinte de §edintá intreabá daca existá proiect de 

hotáráre care nu suportá amánare. 
Nefiind proiecte pentru ordinea de zi d-nul presedinte de §edintá supune la 

vot Proiectul ordinei de zi §i se aprobá cu 11 voturi pentru. 
In continuare D-na contabilá prezintá Proiectul de hotáráre si Expunerea de 

motive cu privire la rectificarea bugetului local de venituri si cheltuieli planului bugetului 
din venituri proprii §i subventii pe sectiune detaliat la venituri pe capitole §i subcapitole 
pe anul 2015. 

Am primit ínapoi suma de 74.400 lei dupá fínalizarea lucrárilor la Biroul 
pentru Infoturism , §i aceasta suma va fii utilizatá pentru plata lucrárilor de construirea 
capelei din satui Zabala (Pava). 

La scoala Generalá se ia suma de 1000 lei de la prestári servicii si se 
transferá pentru plata convorbirilor telefonice. 



Nefíind discutii se supune la vot Proiectul de hotáráre si se apróba cu 11 
voturi pentru. 

In acect ceno oo adoptá hotárárca Nr. ZülJT 
In continuare D-nul viceprimar prezintá Proiectul de hotáráre cu privire la 

mandatarea prin mandat special a unui reprezentant al Consiliului local ín Adunarea 
Generalá a Asociatiilor ADI „ ECO SEPSI,, pentru aprobarea modifícarilor aduse actului 
constitutive §i Statutului de Dezvoltare Intercomunitará „ ECO SEPSI,, ín conformitate 
cu dispozitiile Hotárárii Guvernului nr. 742/2014. 

D-nul Sido Albert propune mandatarea D-nului Demes Botond . 
Nemaifiind alte propuneri se supune la vot Proiectul de hotáráre si se aprobá 

cu 11 voturi pentru. , 
In acest sens se adoptá hotárárea Nr. 2.1/^f'J 
In continuare D-nul primar prezintá Proiectul de hotáráre si expunerea de 

motive cu privire la cesiunea pártilor sociale, modificarea actuluiconstitutiv al Societátii 
Salubriserv S.R.L. si mandatarea reprezentantului Consiliului local pentru reprezentarea 
Consiliului local ín aceastá procedúra. 

Dnul Paizs Attila este de acord cu cesionarea pártilor sociale , detinute de 
Consiliul local al comunei Zábala la Societatea Salubriserv S.R.L. si propune 
mandatarea d-nului Demes Botond pentru reprezentarea Consiliului local in aceastá 
procedúra. 

Nemaifiind discutii D-nul presedinte de sedintá supune la vot Proiectul de 
hotáráre si se aprobá cu 11 voturi pentru. 

In acest sens se adoptá Hotárárea Nr. 
In continuare D-nul Presedinte de sedinta slicitá sá se facá propuneri privind 

nlcgerea presedintelul de sedin§á pentru sedinta urmátoare. 
D-nul Gbor Sándor propune pe Cosnean Cálin Constantin. 

Nemaifiind alte propuneri D-nul resedinte de sedintá supunela vot si se 
Qprobá cu 11 voturi pentru. . 

In acest sens se adoptá Hotárárea Nr. íj 
In continuare d-nul Ambrus Attila prezintá raportul de activitate pe anul 2014 
Nefíind discutii se supune la vot si se aprobá cu 11 voturi pentru. 
In continuareD-nul Fejér Levente prezintá raportul de activitate pe anul 2014 
Nefíind discutii se supune la vot si se aprobá cu 11 voturi pentru. 
In continuare D-nul Fejér Zsolt prezintá raportul de activitate pe anul 2014 
Nefíind discutii se supune la vot si se apróba cu 11 voturi penru. 
In continuare D-nul Papp János prezintá raportul de activitate pe anul 2014 
Nefíind discutii se supune la vot si se aprobá cu 11 voturipentru. 
In continuare D-nul Patránjel Nicolae prezintá raportul de activitate pe anul 

20 M. 
Nefíind discutii se supune la vot si se aprobá cu 11 voturi pentru. 
In continuare D-nul Sebestyen Tibor Levente prezintá raportul de activitate 

pliUll 2014. 
Nefíind discutii se supune la vot sj se aprobá cu 11 voturi penztru. 
In continuare D-nul Sido Albert prezintá raportul de activitate pe anul 2014 
Nefíind discutii se supunela vot si se aprobá cu 11 voturi pentru. 
In continuare D-nul Paizs Attila prezintá raportul de activitate pe anul 2014 
Nefíind discutii se supune la vot si se aprobá cu 11 voturi pentru. 
D-nul Sebestyen Levente aduce la cunostiinta D-nului primar cá in partea de 

^^BÜt'A/H dealului nu ard becurile de apropape o jumate de an . 



D-nul Szigyarto Nimród ridicá din nou probléma curáteniei la sala de sport si 
propune angajarea cu Vz norma a unei personae pentru a face curátenie. 

Nemaifiind discup'i D-nul presedinte de sedinfá mnljumeste pentru prezenfa si 
declará sedintá inchisá. 

PRESEDINTE DE SEÖlNTAr^ 'X^ECRETAR CONSILIU LOCAL 
DEMES BOTOlfD 

fi • 
COSNEAN ILEANA 


