
 
 

 

privind convocarea întrunirii Consiliului local Z

 
Primarul comunei Zăbala, jude

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

 
Art. 1.  – Ședința ordinar

pentru ziua de marți 18 februarie 2020,
conform documentului de convocare anexat.
 Art. 2. Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a 
dispoziţia consilierilor locali ai Consiliului local al comunei Z
 Art. 3. Proiectul  de hot
prevăzute de lege, se trimite 
al comunei Zăbala. 
 Art. 4. Cu privire la proiectul
amendamente în condiţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G.
administrativ. 
 Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire
comunei Dalnic 
 Art. 6.  În conformitate cu prevederile ar
nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
Legea contenciosului administrativ, prezenta Dispozi
Județului Covasna pentru exercitarea cont

 

Zăbala  12.02.2020 

      
  Primar                                                                                        
 Fejér Levente                                                                                Secretar General
                                                                             
 

Difuzarea: - 5 ex. 
- 1 ex. la Instituţia Prefectului  jud.Covasna
- 1 ex. la dosar cu dispozi
- 2 ex. a dosar sedinta
- 1 ex.Primar 

 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 
COMUNA ZĂBALA 

 
 

DISPOZIŢIA NR. 96/2020 

 
privind convocarea întrunirii Consiliului local Zăbala în şedinţa ordinare

din data de 18 Februarie 2020 

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
18 februarie 2020, ora 1700, la sediul său în sala de 

conform documentului de convocare anexat. 
Documentele înscrise în Proiectul Ordinii de zi a şedinţei 

ia consilierilor locali ai Consiliului local al comunei Zăbala în format fizic
de hotărâre  înscris pe ordinea de zi, însoţit de documentele 

  spre avizare Comisiilor de specialitate ale  Consiliului local 

Cu privire la proiectul  de hotărâre  menţionat,  se pot formula 
ţiile art. 138 alin. 12 din O.U.G.  nr. 57/2019 privind Codul 

Cu ducerea la îndeplinire  a  prezentei dispoziții se încredințeaz

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 înaintează

ovasna pentru exercitarea controlului de legalitate. 

Primar                                                                                         
r Levente                                                                                Secretar General

                                                                                                          Barabás Réka

ţia Prefectului  jud.Covasna 
1 ex. la dosar cu dispoziţii   
2 ex. a dosar sedinta 

ordinare 

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

ăbala se convoacă 
ău în sala de şedinţă, 

 sunt puse la 
bala în format fizic.  

ţit de documentele 
Consiliului local 

mula şi depune 
nr. 57/2019 privind Codul 

ii se încredințează Primarul 

t. 252 alin 1 lit. c, ale art. 255 din O.U.G. 
i ale art. 3 alin. 1 din Legea nr. 554/2004, 

ie se înaintează Prefectului 

r Levente                                                                                Secretar General 
Barabás Réka 



 

                                
                              
                               

 
 
 
Anexă la dispoziția nr:96/2020
 

Proiectul ordinii de zi a 
 
1. Proiect de hotărâre Cu privire la adoptarea Bugetului General al unit
teritoriale pe anul 2020 
Inițiază: Primarul comunei Fejer Levente
Prezintă: Primarul comunei fejer Levente
Avizează: Comisia pentru agricultur
Teritoriului și Urbanism. 
 

 
2. Proiect de hotărâre privind 
Inițiază: Primarul comunei Fejer Levente
Prezintă: Primarul comunei Fejer Levente
Avizează: Comisia pentru protec
 

3.Proiect de hotărâre privind 

serviciului pentru gestionarea câinilior f
Inițiază: Primarul comunei Fejer Levente
Prezintă: Primarul comunei Fejer Levente
Avizează: Comisia pentru protec
 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ac

pentru repartizarea și efectuarea orelor de munc
comuna Zăbala, județul Covasna pe anul 2020.
Inițiază: Primarul comunei Fejer Levente
Prezintă: Primarul comunei Fejer Levente
Avizează: Comisia pentru protec
 
 
5. Proiect de hotărâre privind

anul 2019 
Inițiază: Primarul comunei Fejer Levente
Prezintă: Primarul comunei Fejer Levente
Avizează: Comisia pentru agricultur
Teritoriului și Urbanism. 
 
 
 
 

                                ROMÂNIA 
                              JUDEŢUL COVASNA 
                               COMUNA ZĂBALA 

/2020 

e zi a ședinței ordinare din 18 februarie

Cu privire la adoptarea Bugetului General al unităţii administ

Primarul comunei Fejer Levente 
Primarul comunei fejer Levente 

sia pentru agricultură. Activități Economico-Financiare. Amenajarea 

râre privind programul de audiențe acordate pe anul 2020 
Primarul comunei Fejer Levente 
Primarul comunei Fejer Levente 

rotecţie mediu şi turism. Juridică şi de disciplină. Validare

râre privind aprobarea regulamentului de organizare și func

serviciului pentru gestionarea câinilior fără stăpân al comunei Zăbala, județul Covasna
Primarul comunei Fejer Levente 

imarul comunei Fejer Levente 
rotecţie mediu şi turism. Juridică şi de disciplină. Validare

privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local 

și efectuarea orelor de muncă a beneficiarilor de ajutor social din 
ovasna pe anul 2020. 

Primarul comunei Fejer Levente 
Primarul comunei Fejer Levente 

rotecţie mediu şi turism. Juridică şi de disciplină. Validare

râre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe 

Primarul comunei Fejer Levente 
Primarul comunei Fejer Levente 

sia pentru agricultură. Activități Economico-Financiare. Amenajarea 

ordinare din 18 februarie 2020 

ăţii administrativ – 

Amenajarea 

i de disciplină. Validare 

și funcționare a 

țul Covasna 

i de disciplină. Validare 

ări de interes local 

or de ajutor social din 

i de disciplină. Validare 

țiului bugetar pe 

Amenajarea 



 
ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 
CONSILIUL LOCAL ZĂBALA 
 

   C O N V O C A T O R 

 

În data de 18 februarie 2020, ora 1700  va avea loc şedinţa ordinară  a 

Consiliului Local al comunei Zăbala , la care sunteţi invitaţi să luaţi parte , cu 

următorul: 

 
 
 

1. AMBRUS ATTILA     ………………………….. 

2. BENEDEK JÓZSEF     …………………………. 

3. COSNEAN CĂLIN- CONSTANTIN  …………………………… 

4. DEMES BOTOND     …………………………… 

5. FEJÉR ZSOLT      …………………………… 

6. GYÖRGY LÁSZLÓ - LEVENTE   …………………………… 

7. MÁTYÁS SZABOLCS     …………………………….                   

8. PAPP JÁNOS                 ……………………………. 

9. PĂTRÂNJEL NICOLAE    …………………………… 

10. SZABÓ ANDRÁS     …………………………… 

11. SZIGYARTÓ JÁNOS- NIMRÓD   ……………………………. 

12. VÎRLAN MILICA - ȘTEFANIA   ............................................. 

13. HARAI  LORANT                                 ............................................. 

 

Zăbala, 12 februarie 2020 

                                                                                                     PRIMAR 

        FEJÉR LEVENTE 
 
 
 
 


