JUDEłUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL ZĂBALA

PROCES- VERBAL

Încheiat astăzi 24 septembrie 2012 la şedinŃa extraordinară a Consiliului Local Zăbala,
convocată prin DispoziŃia primarului.
La şedinŃa participă D- nul primar Ádám Attila Péter, D- na secretară Cosnean Ileana.
Din totalul de 13 consilieri, lipseşteD –nul Ambrus Attila.
D- nul preşedinte salută prezenŃa şi declară şedinŃa deschisă.
În continuare consultă consilierii dacă au obiecŃii cu privire la procesul verbal de la şedinŃa
anterioară.
Nefiind discuŃii supune la vot procesul- verbal şi este votat cu 12 voturi pentru.
În continuare îl invită pe D- nul primar să prezinte proiectul Ordinei de zi:
1. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli şi bugetului
pe secŃiune, detaliat la venituri, pe capitole şi subcapitole pe anul 2012
2. Proiect de hotărâre cu privire la numirea reprezentantului comunei Zăbala în Adunarea
Generală a AcŃionarilor la S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.
3. Proiect de hotărâre cu privire la acordarea unui mandat special D-lui primar, Ádám Attila
Péter să voteze, ca reperezentat legal în AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară „
AQUACOV”.
4. Proiect de hotărâre cu privire la închirierea sălii se sport Zăbala
5. Proiect de hotărâre cu privire la constituirea Consiliului Local Zăbala ca parte civilă în
procesul penal, dosar nr. 588/322/2012 aflat pe rolul Judecătoriei Târgu Secuiesc.
6. Discutarea cererilor
D- nul preşedinte de şedinŃă consultă consilierii dacă mai au şi alte propuneri cu privire la
Proiectul ordinei de zi care nu suportă amânare.
Nefiind propuneri, se supune la vot Proiectul ordinei de zi şi se aproba cu 12 voturi pentru.
Se trece la primul punct al ordinei de zi.
Este invitat D- nul primar să prezintă Proiectul de hotărâre şi Expunerea de motive cu privire
rectificarea bugetului local de venituri şi cheltuieli şi bugetului pe secŃiune, detaliat la venituri, pe
capitole şi subcapitole pe anul 2012.
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D- na contabilă arată că la partea de venit, comuna noastră a primit în total suma de 128 mii
lei din care: 40 mii lei reprezentând sume din cote defalcate din impozitul pe venit pentru
echilibrarea bugetelor locale; 63 mii lei reprezentând sume sume defalcate din taxa pe valoare
adăugată pentru finanŃarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor oraşelor şi municipiilor
şi 25 mii lei reprezentând sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru echilibrarea bugetelor
locale.
În continuare d- na contabilă arată că suma de 63 mii lei se împarte după cum urmează:
-

38 mii lei la şcoală pentru cheltuieli gospodăreşti

-

3 mii lei reprezentând plata salariilor în unităŃile de învăŃământ preuniversitar de stat,
câştigate prin hotărâri judecătoreşti

-

22 mii pentru finanŃarea drepturilor asistenŃilor personali ai persoanelor cu handicap
grav sau indemnizaŃiei lunare ale persoanelor cu handicap grav

În ceea ce priveşte partea de cheltuieli d- na contabilă arată că pentru primărie se alocă suma
de 7 mii lei din care 4 mii lei pentru plata facturilor de telefon şi 3 mii lei pentru deplasări. În
continuare arată că se alocă suma de 41 mii lei tot pentru primărie din care 3 mii lei pentru plata
salariilor şi restul pentru cheltuieli gospodăreşti. La căminul cultural se alocă suma de 19,5 mii lei
din care 12 mii lei pentru plata zilelor comunei Zăbala, suma de 7 mii lei pentru plata zilelor de
Sintilie şi 500 lei pentru AsociaŃia Gyöngyharmat Zăbala.
În continuare d-na contabilă arată că pentru plata iluminatului public se alocă suma de 12
mii lei, pentru reparaŃiile curente pe drumurile comunale se alocă suma de 26,5 mii lei şi pentru
plata drepturilor asistenŃilor personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizaŃiei lunare ale
persoanelor cu handicap grav se alocă suma de 22 mii lei.
Din excedentul din anii precedenŃi suma de 60,66 mii lei pentru finanŃarea secŃiunii de
dezvoltare.
D- na contabilă arată că în viitor drepturile privind acordarea de produse lactate, panificaŃie,
mere şi miere de albine pe anul 2012 vor fi suportate de către Consiliul JudeŃean Covasna, motiv
pentru care Consiliul JudeŃean Covasna prin hotărârea nr. 118/2012 a retras de la localitatea noastră
suma de 20 mii lei.
Nefiind discuŃii D- nul preşedinte de şedinŃă supune la vot Proiectul de hotărâre şi se aprobă
cu 12 voturi pentru.
În acest sens se adoptă Hotărârea nr. _________
Se trece la punctul doi din Ordinea de zi.
D- nul primar prezintă Proiectul de hotărâre şi Expunerea de motive cu privire la numirea
reprezentantului comunei Zăbala în Adunarea Generală a AcŃionarilor la S.C. TEGA S.A. Sfântu
Gheorghe.
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D- nul consilier Sidó Albert, propune pe d- nul viceprimar Demes Botond, ca reprezentant al
comunei în Adunarea Generală a AcŃionarilor S.C. TEGA S.A. Sfântu Gheorghe.
Nefiind discuŃii D- nul preşedinte de şedinŃă supune la vot Proiectul de hotărâre şi se aprobă
cu 12 voturi pentru.
În acest sens se adoptă Hotărârea nr. _________
Se trece la punctul trei din Ordinea de zi.
D- nul preşedinte de şedinŃă prezintă Proiectul de hotărâre şi Expunerea de motive cu privire
la acordarea unui mandat special D-lui primar, Ádám Attila Péter să voteze, ca reprezentat legal în
AsociaŃia de Dezvoltare Intercomunitară „ AQUACOV”.
Nefiind discuŃii D- nul preşedinte de şedinŃă supune la vot Proiectul de hotărâre şi se aprobă
cu 12 voturi pentru.
În acest sens se adoptă Hotărârea nr. _________
Se trece la punctul patru din Ordinea de zi.
D- nul consilier Sebestyén Levente prezintă Proiectul de hotărâre şi expunerea de motive cu
privire la închirierea sălii se sport Zăbala.
D –nul primar arată că cu unele puncte din proiectul de hotărâre este de acord dar cu altele
nu. Astfel arată că este de acord cu închirierea sălii de sport dar nu şi cu faptul ca cheltuielile de
întreŃinere să fie suportată de către Pimăria Zăbala.
Cere cuvântul d- nul consilier Fejér Levente şi arată că nu crede că ar exista o persoană
fizică sau juridică care să închirieze sala de sport şi să permită şcolii să utilizeze sala gratuit.
D- nul primar arată că Consiliul local a construit sala de sport în primul rând pentru
locuitorii comunei zăbala , şi a permis şcolii să folosească gratuit ca un act de binefacere.
Totodată arată că este de acord cu închirierea sălii de sport dar atunci cheltuielile ocazionate
de întreŃinrea sălii de sport să fie suportate de către persoana fizică sau juridică care va închiria.
În continuare primarul comunei propune ca d- nul Csákány Antal, angajat la Primăria
comunei Zăbala ca fochist, să fie numit prin dispoziŃie responsabil cu sala de sport. El va permite
intrarea numai acelor persoane care prezintă chitanŃa că au achitat taxa de închirie a sălii de sport
stabilită de către Consiliul Local Zăbala.
D- nul consilier Sebestyén Levente, arată că interesul comun al consilierilor care au iniŃiat
proiectul de hotărâre este ca sala de sport să poată fi utilizată de către toată lumea din comună.
Arată că nu este secret că AsociaŃia „Pro – Zabola” vrea să închirieze şi să organizeze cât mai multe
activităŃi sportive, care să atragă lumea din comună.
D- nul primar este de acord ca AsociaŃia „Pro – Zabola” să organizeze activităŃi sportive, dar
să plătească chirie.
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D- nul consilier Szigyartó János Nimród arată că trebuie găsită o cale de colaborare între
AsociaŃie şi Primărie, pentru utilizarea şi exploatarea sălii de sport în condiŃiile cele mai optime.
D- nul preşedinte de şedinŃă, citeşte cerera depusă de către AsociaŃia Sportivă Dolores
Covasna, referitoare la închirierea sălii de sport pentru meciurile oficiale de futsal ale echipei Inter –
Zăbala şi pentru antrenamente.
D- nul consilier Paizs Attila propune ca sala de sport să fie utilizat numai de către oamenii
din comună, să nu fie închiriată pentru persoane din afara comunei. Arată că trebuie încheiat un
contract de colaborare, de parteneriat între primărie şi cineva care va răspunde de utilizarea sălii de
sport şi de întreŃinerea acesteia.
Având în vedere că a existat o interpretare greşită a cuvântului „închiriere”, adică drepturile
şi obligaŃiile ce cuprinde un contract de închiriere, în fapt fiind vorba despre dreptul de a administra
sala de sport, d- nul preşedinte de şedinŃă propune ca proiectul de hotărâre cu privire la închirierea
sălii de sport să fie amânat pentru şedinŃa viitoare, până când se vor documenta asupra posibilităŃii,
în limitele legale, încheierii unui contract de administrare sau un contract de prestări servicii între
AsociaŃia „Pro – Zabola” şi Primăria comunei Zăbala.
Se supune la vot şi se amâna Proiectul de hotărâre cu 12 voturi pentru.
Se trece la punctul cinci din ordinea de zi:
D- na secretară prezintă adresa nr. 12905/18.09.2012 a InstituŃiei Prefectului, judeŃul
Covasna referitoare la obligaŃia Consiliului Local Zăbala de a se constitui parte civilă în procesul
penal nr. dosar nr. 588/322/2012 aflat pe rolul Judecătoriei Târgu Secuiesc.
D- nul consilier Paizs Attila prezintă Proiectul de hotărâre şi Expunerea de motive cu privire
la constituirea Consiliului Local Zăbala ca parte civilă în procesul penal, dosar nr. 588/322/2012
aflat pe rolul Judecătoriei Târgu Secuiesc.
Nefiind discuŃii D- nul preşedinte de şedinŃă supune la vot Proiectul de hotărâre şi se aprobă
cu 12 voturi pentru.
În acest sens se adoptă Hotărârea nr. _________
Se trece la discutarea cererilor.
D- nul preşedinte de şedinŃă prezintă cererea depusă de către d- nul Cseh Ferenc Jozsef,
reprezentant legal al S.C. Agroforest S.R.L., prin care solicită posibilitatea de a efectua compensări
în prestări de servicii pentru suma de 54.000 Ron, cât şi cele de la taxele locale şi impozit, datorate
Consiliului local Zăbala.
D- nul consilier Paizs Attila nu este de acord deoarece până în prezent nu a achitat nimic din
suma datorată Consiliului Local.
D- nul consilier Szigyartó János Nimród propune să valorifice materialul către alŃi clienŃi şi
să achite datoria faŃă de Consiliul Local.
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D- nul viceprimar este de acord ca să recuperăm o parte din cheltuieli prin executarea de
lucrări pentru Consiliul Local şi şcoli pe bază de oferte.
D –nul consilier Sebestyén Levente propune să angajăm lucrări pe bază de oferte cu S.C.
Agroforest S.R.L. şi contravaloarea să fie compensată din datorii.
D- nul Sido Albert propune să se lucreze cu S.C. Agroforest SRL pe bază de oferte de preŃ.
D- nul Paizs Attila întreabă cum se va deconta lucrarea dacă se vor primi oferte de preŃ mai
mic decât oferta de la S.C. Agroforest S.R.L.
D- nul preşedinte de şedinŃă supune la vot popunerea de a executa lucrări S.C. Agroforest
S.R.L. pentru Consiliul Local, astfel vom recupera din datorii şi numai plătim în plus. Propunerea
se aprobă cu 12 voturi pentru.
D- nul preşedinte de şedinŃă solicită să se facă propuneri pentru alegerea preşedintelui de
şedinŃă pentru următoare şedinŃă.
D- nul Gábor Sándor îl propune pe D- nul Fejér Levente.
Nemaifiind propuneri se supune la vot Proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 12 voturi pentru.
În acest sens se adoptă Hotărârea nr. _______
Nemaifiind discuŃii D- nul preşedinte de şedinŃă mulŃumeşte pentru prezenŃă şi declară
şedinŃa închisă.

PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ
DEMES BOTOND

SECRETAR CONSILIUL LOCAL
COSNEAN ILEANA
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