JUDETUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL ZABALA

PROCES - VERBAL
Incheiat astazi 11
iunie
2015 la sedinta extraordinará a Consiliului
local Zabala ,convocatá prin Dispozitia viceprimarului.
La sedintá participá D-nul viceprimar Demes Botond, D-na secretara
Cosnean Ileana .
Din totálul de 13 consilieri
sunt prezenti
11 lipsesc motivate D-nii
Ambrus Attila sj Benedek József.
D-nul pre§edinte de sedintá salutá prezenta si declará sedinta deschisá.
In continuare consultá consilierii daca au obiectii ín legáturá cu procesul
verbal de la sedinta anterioará.
Nefiind 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 hotáráre cu privire la schimbarea reprezentantului legal al
proiectului,, Modernizare strada Hegymege , Km 0 +000 - 0+ 400 ín satui Zabala ,
judfetul Covasna,, finantat din fonduri FEADR, prin Grupul de Actiune Localá
Asociatia Angustia Egyesület, in cadrul Másurii 41 - 322 L.
D-nul presedinte de sedintá supune la vot Proiectul ordinei de zi si se
apróba cu 11 voturi pentru.
In continuare D-nul viceprimar prezinta proiectul de hotáráre cu privire la
schimbarea reprezentantului legal al proiectului,, Modernizare strada Hegymege km
0+000- 0 +400 ínm satui Zabala, judetul Covasna, finantat din fonduri FEADR prin
Grupul de Actiune Localá Asociatia Angustia Egyesület, ín cadrul másurii 41 - 322 L.
Nefiind discutii se supune la vot Proiectul de hotáráre si se aprobá cu 11
voturi pentru.
In acest sens se adoptá hotararea Nr.
ö {_
In continuare D-nul Paizs Attila íntreabá cánd se va repara drumul SurceaTelechia., si propune ca sá fie somatá ín scris firma care a efectuat lucrarea de asfaltare
a drumului Tamasfalau - Surcea.
D-nul Syigyarto Nimród
íntreabá daca s-au fácut demersurile pentru
incheierea Protocolului de colaborarea intre comuna Zabala si
In continuare D-nul presedinte de sedintá solicitá sá se facá propuneri
privind alegerea presedintelui de sedintá pentru sedinta urmátoare.
D-nul Papp Janospropune pe D-nul Fejér Zsolt.
Nemaifíind alte propuneri D-nul presedinte de sedintá supune la vot
propunerea si se aprobá cu 11 voturi pentru.
In acest sens se adptá hotárárea Nr.

Nemaifiind discutii D-nul pre§edinte de §edintá multume§te pentru prezentá §i
declará §edinta inchisá.
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