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

PROCES - VERBAL

Incheiat astazi 28 septembrie 2015 la §edinta ordinará a Consiliului local
Zabala ,convocatá prin Dispozitia viceprimarului.
La sedintá participá D-nul viceprimar , Demes Botond, D-na secretara
Cosnean Ileana si d-nul Furtuná Pavel.
Din totálul de 13 consilieri suntprezenti 12 lipseste motivat D-nul Ambrus
Attila.
D-nul presedinte de sedintá salutá prezenta si declará sedinta deschisá.
In continuare consultá consilierii daca au obiectii in legáturá cu procesul
verbal de la sedinta anterioará.
Nefíind obiectii supune la vot procesul verbal sj se apróba cu 12 voturi
pentru.
In continuare il invitá pe D-nul viceprimar sá prezinte proiectul Ordinei de zi
1. Proiect de hotáráre cu privire la rectifícarea bugetului local de venituri
sj cheltuieli si planului bugetului din venituri proprii §i subventii pe
sectiune detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe anul 2015.
2. Proiect de hotáráre privind modifícarea §i completarea HCL nr. 29/2002
cu privre la ínsu§irea inventarului bunurilor care alcatuiesc demeniul
public al comunei Zábala.
3. Proiect de hotáráre privimnd instituirea taxei speciale de salubrizare in
cadrul prestatiilor de care benefíciazá utiliyatorii fara contract din comuna
Zábala.
4. Proiect de hotáráre privind asigurarea accesului public cu titlu gratuity la
investitia realizatá prin proiectul „ Modernizare Drumul de exploatare
agricolá DE 03 , Km 0 + 000 - 1 + 150 , comuna Zábala , judetul
Covasna.
In continuare d-nul presedinte de sedinta consultá consilierii daca sunt
Proiecte de hotarare care nu suporta amánare.
D-nul viceprimar aratá cá existá un Proiect de hotáráre cu privire la
desemnarea a doi consilieri ca membrii in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale
nr. 1. Zábala care nu suportá amánare.
D-nul pre§edinte de §edintá consultá consilierii daca sunt de acord cu
includerea in proiectul ordinei de zi a Proiectului de hotáráre cu privire la desemnarea
adoi consilieri ca membrii in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr. 1
Zábala.
Se supune la vot si se aprobá cu 12 voturi pentru.
In continuare d-nul presedinte de sedintá supune la vot Proiectul ordinei de zi
si se apróba cu 12 voturi pentru

D-nul Furtuná Pavel informeazá Consilierii cá s-a infiintat o organizatie
civicá adhoc sub denumirea „ SFATUL BATRANILOR „ scopul infiintárii, membrii
fondatori si atributiile.
Hste invitatá D-na eontabllá sá prezinte Troicctul de hotáráre si Expunerea de
inotiva 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 pe anul 2015.
Am primit suma de 30.000 lei care se va utiliza pentru executarea lucrárilor
de reparatii curente la drumul de la Surcea pana la bifurcatie spre Covasna si a drumului
dintre Surcea si Telechia.
Se fac transferuri íntre aliniate la biroul de infoturism , la scoalá si la sport.
D-nul Paizs Attila intreabá cánd se asfalteazá drumul íntre Tamasfaláu §i
Surcea , la care D-nul viceprimar aratá cá ín cursullunii octombrie.
Nemaifíind discutii D-nul presedinte de sedintá supune la vot Proiectul de
hotáráre si se apróba cu 12 voturi pentru.
>
In acest sens se adoptá Hotárárea Nr.
In continuare D-nul viceprimar prezintá Proiectul de hotáráre si Expunerea
de Motive cu privire la modificarea §i completarea Hotőárárii Consiliului local nr.
29/2002 cu privire la ínsu§irea bunurilor care alcátuiesc domeniul public al comunei
Zábala.
Nefíind discutii D-nul presedinte de §edintá supune la vot Proiectul de
hotáráre si se aprobá cu 12 voturi pentru.
,
In acest sens se adopta hotárárea Nr.
í
In continuare D-nul vicveprimar prezintá Proiectul de hotáráre privind
instituirea taxei speciale de salubrizare in cazul prestatiilor de care benefíciazá
utilizatorii fára contract din comuna Zábala.
D-nul Cosnean Cálin propune ca taxa sá fíe aceeasi cu ca si a persoanelor
care au íncheiat contract, adicá 5 lei/persoaná/luná.si 60 lei /mc/luna pentru personae
juridice.
D-nul Paizs Attila intreabá daá au fost somate acele familii care nu au
íncheiat contract.
D-nul Sebestyen Levente - datoria de a soma pe cei care nu au semnat
contract revine firmei S.C. Tega S.R.L. Consiliul local are obligatia de a verifíca cine
gunoiul menajer si alte reziduri pe cmp sau in santuri si sá fie amendati.
D-nul Szigyarto Nimród propune sá fíe anuntati cei care nu au contract ,
daca in temen de 10 zile nu íncheie contract le va fí imputatá suma ce revine pe tot anul
2015.
Se supune la vot Propiectul de hotáráre si se aprobá cu 12 voturi pentru.
In acest sens se adoptá hotárárea Nr. TWJ-^Yf
In continuare D-nul viceprimar prezintá Proiectul de hotáráre si Expunerea
de motive cu privire la asigurarea accesului public cu titlu gratuity la investitia realizatá
prin proiectul „ Modernizare drumul de exploatare agricolá DE 03 ,Km 0 + 000 - 1 + 150
Comuna Zábala, judetul Covasna.
Nefíind discutii d-nul presedinte de sedintá supune la vot Proiectul
dehotáráre si se apróba cu 12 voturi pentru.
In acest sens se adopta hotárárea nr. fjf <^ (j
Se trece la ultimul punct al ordinei de zi desemnarea a doi consilieri cas
membrii in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale nr. 1. Zábala.
D-nul Fejér Zsolt propune pe D-nul Fejér Levente.
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D-nul Cosnean Cálin Constantin propune pe D-nul Pátránjel Nicolae.
Nemaifíind alte propuneri se supune la vot si se apróba cu 12 voturi pentru
In acest sens se adoptá Hotárárea Nr.
fc/j-oiy'
D-nul Paizs Attilu le locomandá membrilor alcsi in Consiliul tle
Administratie al Scolii sá viziteze toate scolile din satele apartinátoare §i sá se iamásurile
ce se impun pentru buna desfósurare a procesului de invátámánt.
ín continuare D-nul presedinte de sedintá solicitá sá se facá propuneri cu
privire la alegerea prestedintelui de §edintá pentru sedint urmátoare.
D-nul Fejér Levente propune ca presedinte de sedinta pe d-nul Sebestyen
Tibor Levente.
Nemaifíind alte propuneri D-nul presedinte de §edintá supune la vot si se
aprobá cu 12 voturi pentru.
/
In acest sens se adoptá hotárárea Nr. "
Nemaifíind discutii D-nul pre§edinte de §edintá multume§te pentru prezentá
§i declará §edinta ínchisá.
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