
 
 

privind convocarea întrunirii Consiliului local Z

 
 
Primarul comunei Zăbala, judeţ

 În baza prevederilor art. 134 
 În conformitate cu prevederile art.196, alin (1), lit “b”din OUG 57/2019.

 
Art.1.– Ședința extraordinară

de 5 octombrie 2021, marți, ora 9.00
convocare anexat. 
 Art. 2. Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a 
consilierilor locali ai Consiliului local a
 Art. 3. Proiectele  de hotărâre
lege, se trimite spre avizare Comisiilor de specialitate ale
 Art. 4. Amendamantele cu privire la proiectele de hot
depune la Secretarul General al comunei Z
art.138 alin.12 din O.U.G.  nr.57/2019 privind Codul administrativ.
 Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire
Zăbala 
 Art. 6.  În conformitate cu prevederile art. 252 alin 1 lit. c, ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, și ale art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului 
administrativ, prezenta Dispoziție se înaint
controlului de legalitate. 

 

Zăbala, 01.10.2021. 

     Fejér Levente                                                
                                                                                       
 

 
 

ROMÂNIA 
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DISPOZIŢIA NR. 117/2021 
 

privind convocarea întrunirii Consiliului local Zăbala în şedinţa extra
din data de 5 octombrie 2021 

ăbala, judeţul Covasna, 
În baza prevederilor art. 134 alin (1 ) alin (3) )din OUG 57/2019. 
În conformitate cu prevederile art.196, alin (1), lit “b”din OUG 57/2019. 

 
DISPUNE 

ordinară al consiliului Local al comunei Zăbala se convoac
, ora 9.00, la sediul său în sala de şedinţă, conform documentului de 

Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei  sunt puse la dispozi
consilierilor locali ai Consiliului local al comunei Zăbala online în format electronic

ărâre  înscrise pe ordinea de zi, însoţite de documentele prev
lege, se trimite spre avizare Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al comunei Z

Amendamantele cu privire la proiectele de hotărâri se vor formula în scris 
depune la Secretarul General al comunei Zăbala, până cel târziu la data de 21.09.2021,

nr.57/2019 privind Codul administrativ. 
Cu ducerea la îndeplinire  a  prezentei dispoziții se încredințează

În conformitate cu prevederile art. 252 alin 1 lit. c, ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 
și ale art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului 
ție se înaintează Prefectului Județului Covasna pentru exercitarea 

r Levente                                                                                           Secretar General
                                                                                                                            Barabás Réka

extraordinară 

 

ăbala se convoacă pentru data 
ţă, conform documentului de 

sunt puse la dispoziţia 
în format electronic. 

de documentele prevăzute de 
Consiliului local al comunei Zăbala. 

e vor formula în scris și se vor  
 cel târziu la data de 21.09.2021, în condiţiile 

țează Primarul comunei 

În conformitate cu prevederile art. 252 alin 1 lit. c, ale art. 255 din O.U.G. nr. 57/2019 
i ale art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, Legea contenciosului 

ovasna pentru exercitarea 

Secretar General UAT, 
Barabás Réka 



 

 
 
 
 
Anexă la dispoziția nr.117/2021 
 

Proiectul ordinii de zi a 
 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului Drum comunal DC 9, în suprafa
52.222 mp, situat în intravilanul satului Surcea 
funciară nr.25425 Zăbala, aparținând do
Ini țiază: Primarul comunei Fejer Levente
Prezintă: Primarul comunei Fejer Levente
Avizează: Comisia Comisia pentru agri
Teritoriului și Urbanism. 
2. Proiect de hotărâre  privind aprobarea
DC 10 (Zăbala - Surcea) și Drumul comunal DC13 (Covasna 
comunal, atribuirea denumirii drumului comunal în ”Drum comunal DC13A” 
”Drumului comunal DC13A„, aparținând domeniului public al comunei Z
Ini țiază: Primarul comunei Fejer Levente
Prezintă: Primarul comunei Fejer Levente
Avizează: Comisia pentru agricultură
Urbanism. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 
COMUNA ZĂBALA 

 

Proiectul ordinii de zi a ședinței extraordinare din data de 5 octombrie

aprobarea dezlipirii imobilului Drum comunal DC 9, în suprafa
52.222 mp, situat în intravilanul satului Surcea și extravilanul comunei Zăbala

ținând domeniului public al comunei Zăbala, în două
: Primarul comunei Fejer Levente 
: Primarul comunei Fejer Levente 

Comisia pentru agricultură. Activități Economico-Financiare. Amenajarea 

aprobarea defalcării porțiunii de străzi, situat între drumul comunal 
i Drumul comunal DC13 (Covasna - Surcea), clasificarea str

drumului comunal în ”Drum comunal DC13A” și 
ținând domeniului public al comunei Zăbala.

: Primarul comunei Fejer Levente 
: Primarul comunei Fejer Levente 

Comisia pentru agricultură. Activități Economico-Financiare. Amenajarea Teritoriului 

octombrie 2021 

aprobarea dezlipirii imobilului Drum comunal DC 9, în suprafață de 
ăbala, înscris în Cartea 

în două loturi. 

Financiare. Amenajarea 

zi, situat între drumul comunal 
Surcea), clasificarea străzii în drum 

și intabularea 
. 

Financiare. Amenajarea Teritoriului și 



ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 
CONSILIUL LOCAL ZĂBALA 
 

CONVOCATOR 

 

În data de 5 octombrie 2021, ora 900 va avea loc şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 
comunei Zăbala, la care sunteţi invitaţi să luaţi parte, cu următorul: 

 
1. AMBRUS ATTILA     ………………………….. 
2. BENEDEK JÓZSEF     …………………………. 
3.  BURNICHI GHEORGHE-FLORIN     …………………………… 
4. DEMES BOTOND                                 ………………………….. 
5. KOVÁCS LEHEL                        …………………………… 
6. MÁTYÁS SZABOLCS               …………………………….                   
7. PAPP JÁNOS                 ……………………………. 
8. PĂTRÂNJEL NICOLAE    …………………………… 
9. SIDÓ GYÖRGY                                     ............................................ 
10. SZÁSZ IMRE                 …………………………… 
11. SZIGYARTÓ JÁNOS- NIMRÓD   ……………………………. 
12. VÎRLAN MILICA - ȘTEFANIA   ............................................. 
13. HEGYELI ZSOLT – LEVENTE             ..................................... 
14. OPRA CSABA – delegat sătesc Peteni    ............................................ 

 
Zăbala, 1 octombrie 2021 
                                                                                                     PRIMAR 
        FEJÉR LEVENTE 
 

 
 
 
Notă: În conformitate cu art.228 din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ: Alesul local aflat în conflict de interese în 
condițiile prevăzute de cartea I titlul IV din Legea nr.161/2003 cu modificările ulterioare, are obligația să se abțină de la emiterea sau participarea 
la emiterea ori adoptarea actului administrativ, de la încheierea sau participarea la încheierea actului juridic respectiv, care ar putea produce un 
folos material pentru sine sau pentru: 
a) soț, soție sau rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv; 
b) orice persoană fizică sau juridică față de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligații; 
c) o societate la care deține calitatea de asociat unic ori funcția de administrator sau de la care obține venituri; 
d) o altă autoritate din care face parte; 
e) orice persoană fizică sau juridică, alta decât autoritatea din care face parte, care a făcut o plată către acesta sau a efectuat orice fel de cheltuieli 
ale acestuia; 
f) asociație sau fundație din care face parte; 
g) are obligația să anunțe la începutul ședinței consiliului local interesul personal pe care îl are la adoptarea hotărârii respective, anunț care se 
consemnează în mod obligatoriu în procesul-verbal al ședinței. 


