
JUDETUL COVASNA 
CONSILIUL LOCAL ZABALA 

PROCES - VEPvBAL 

Incheiat astazi 30 iunie 2015 la sedintá ordinará a Consiliului local 
Zabala ,convocatá prin Dispozitia viceprimarului. 

La sedintá participá D-nul primar , Demes Botond, D-na secretara 
Cosnean Ileana . 

Din totálul de 13 consilieri sunt prezenti 12 lipseste motivate D-nul 
Benedek József. 

D-nul presedinte de sedintá salutá prezenta si declará sedintá deschisá. 
In continuare consultá consilierii daca au obiectii in legáturá cu procesul 

verbal de la §edinta anterioará. 
Nefiind obiectii supune la vot procesul verbal sj se apróba cu 12 voturi 

pentru. 
In continuare il invitá pe D-nul primar sá prezinte proiectul Ordinei de z i : 

1.- Proiect de hotáráre cu privire la rectifícarea bugetului local de venituri si 
cheltuieli si planului bugetului din venituri proprii §i subventii pe sectiune detaliat la 
venituri pe capitole §i subcapitole pe anul 2015 

2. Proiect de hotáráre cu privire la schimbarea reprezentantului legal al 
proiectului „ Modernizare Drumul de exploatare agricola DE03 , Km. 0 + 000 - 1 + 150, 
comuna Zábala , judetul Covasna,, finantat din fonduri FEADR , prin grupul de Actiune 
Locala Asociatia Angustia Egyesület ín cadrul Másurii 41 - 125 L. 

3. Proiect de hotáráre privind acordarea unui mandat special reprezentantului 
comunei ín Adunarea Generalá a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitará „ 
AQUACOV „. 

4. Proiect de hotáráre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ Casá 
de locuit si anexe gospodáresti „ Zábala. 

5. Proiect de hotáráre cu privire la aprobarea Planului Urbanistic Zonal „ 
ínfiintare fermá vaci lapte „ Zábala. 

6. Proiect de hotáráre privind gospodarorea localitátilor din teritoriul 
administrative al comunei Zábala. 

7. Proiect de hotáráre cu privire la acordarea normei de hraná personalului 
politiei locale de la nivelul localitátii Zábala. 

In continuare D-nul presedinte de §edintá íntreabá daca existá proiect de 
hotáráre care nu suportá amánare. 

Nefiind proiecte pentru ordinea de zi d-nul pre§edinte de sedintá supune la 
vot Proiectul ordinei de zi §i se apróba cu 12 voturi pentru. 

In continuare D-na contabilá prezintá Proiectul de hotáráre §i Expunerea de 
motive cu privire la rectifícarea bugetului local de venituri §i cheltuieli planului bugetului 



fi 

din venituri proprii §i subventii pe sectiune detaliat la venituri pe capitole si subcapitole 
pe anul 2015. 

Am primit de la Guvern suma de 133 mii lei pentru finalizarea lucrárii de 
canalizare. 

La scoala generala se fac transferuri de sume intre aliniate. 
Se trece la discutii, 
D-nul Cosnean Cálin íntreabá daca mai sunt facturineachitate catre firma 

Ordog S.R.L. si daca s-a recuperat suma achitatá ín plus fírmei fapt reiesit in urma 
controlului de Curtii de conturi. 

D-na contabilá aratá cá nu mai sunt facturi restante , iar firma contractantá 
ne-a confírmt faptul cá s-au cumpárat mateialele necesare pentru care a fist solicitatá acea 
suma. 

Nemaifíind alte discutii se supune la vot proiectul de hotáráre si se apróba cu 
12 voturi pentru. » ^ 

In acest sens seadoptá Hotararea Nr. 33/lol) 
In continuare D-na secretara prezintá 'Proiectul de hotáráre cu privire la 

schimbarea reprezentantului legal al Proiectului „ Modernizare Drumul de exploatare 
agricolá DE03, Km =0+000 - 1 + 150 , comuna Zábala , judetul Covasna fínantat din 
fonduri FEADR , prin Grupul de Actiune Localá Asociatia Angustia ERgzesulet , ín 
cadrul Másurii 41 - 125 L. 

D-nul Sido Albert propune ca reprezentant legal pe D-nul viceprimar Demes 
Botond. 

Nemaifíind alte propuneri se supune la vot Proiectul de hotáráre si se aprobá 
cu 12 voturi pentru. / 

In acest sens se adoptá hotararea Nr. 3 ^ A ij 
In continuare D-na secretara prezintá Proiectul de hotáráre cu privire la 

acordarea unui mandat special reprezentantului comunei ín Adunarea Generala a 
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara „ AQUACOV „ 

D-nul Cosnean Cálin propune pe D-nul Demes Botond. 
Nemaifíind alte propuneri se supune la vot Proiectul de hotáráre si se aprobá 

cu 12 voturi pentru. i 
In acest sens se adoptá Hotararea Nr. %i / 
In continuare D-nul viceprimar prezintá Proiectul de hotáráre cu privire la 

aprobarea Planului Urbanistic Zonal - „ Casa de locuit si anexe gospodáresti „ Zábala. 
D-nul Fejér Levente - ínru-cát a obtinut toate avizele necesare si Avizul 

Directiei de urbanism din cadrul Consiliului Judetean Covasna propune aprobarea 
acestuia. 

Nemaifíind discutii se supune la vot Proiectul de hotáráresi se aprobá cu 12 
voturi pentru. . / 

In acest sens se adoptá hotararea Nr. sé/^&fT 
In continuare D-nul viceprimar párezinta Proiectul de hotáráre cu privire la 

aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Infíintare fermá vaci lapte „ Zábala. 
Nefíind discutii se supune la vot Proiectul de hotáráre si se aprobá cu 12 

voturi pentru. / 
In acest sens se adoptá hotararea Nr. ~bii~/fetj 
In continuare D-nul Pátránjel Nicolae prezintá Proiectul de hotáráre privind 

gospodárirea localitátilor din teritoriul administrativ al comunei Zábala. 



D-nul Paizs Attila propune ca Politia localá sá verifice aceste nereguli , sá fie 
averizate in scris persoanele care nu respectá másurile impuse sj pe urmá sá fie 
sanctionati. 

D-nul Fejér Zsolt - sá nu mai fie cositá iarba de pe §anturi de angajatul 
primáriei numai in fata portii la persoanele vársnice §i Institutii Publice. , restül sá fie 
cositede proprietari ín caz contrar sá fie aplicate amenzi. 

D-nul Szigyarto Nimród propune sá fie popularizatá aceasta hotáráre , íntru-
cát nu toata lumea acceseazá siteul primáriei . 

D-nul Gábor Sándor propune cumpárarea unei cositoare §i a unui aparat de 
spálat utilaje. 

D-nul Fejér Levente - pe lángá afisarea Anuntului sá se organizeze intálniri 
cu cetátenii pentru a discuta aceste probleme. 

Nemaifiind discutii se supune la vot Proiectul de hotáráre si se aprobá cu 12 
voturi pentru. Xehai'r 

In acest sens se adoptá Hotárárea Nr. f v ' * 
In continuare D-nul viceprimar prezintá Proiectul de hotáráre cu privire la 

acordarea normei de hraná personalului de la Politia Localá. 
D-nul Paizs Attila íntreabá cát este norma de hraná. 
D-nul Pátránjel Nicolae íntreabá cine stabileste programul lucrátorilor de la 

Politia localá. 
D-nul viceprimar aratá cá norma de hraná este de 24 lei pe zi si s-a propus 

acordarea normei de hraná in functie de resursele bugetare , astfel vor primii 
indemnizatie de hraná pentru 10 zile pe luna. 

D-nul Sebestyen Levente propune sá fie controlati din cánd in cánd angajatii 
De la Politia localá daca in timpul serviciului consumá báuturi alcoolice. 

Se supune la vot Proiectul de hotáráre si se aprobá cu 12 voturi pentru. 
In acest sens se adoptá Hotárárea Nr. 
Intru-cát Proiectele ordinei de zi s-au epuizat se trece la discutii. 
D-nul Ambrus Attila aduce la cuno§tiinta consilierilor cá in ziua de 12 iulie 

2015 se organizeazá,, Zilele satului Tamasfalau „ §i invitá pe toti consilierii la 
Sárbátoare. 

Totodata arata ca drumul comunal care leaga satui Tamasfalau de Zábala s-a 
deteriorat foarte mult si solicitá sá se facá lucrári de remediere. 

La fel aratá si drumul dintre Surcea si Tamasfalau, de asemeni solicitá sá fie 
atentionat D-nul Nagy Szabolcs sá nu mai treacá cu vacile pesté podetul dinspre terenul 
de sport. 

D-nul Paizs Attila - trebuie facut ceva deoarece drumul dinstre Surcea si 
Telechia este impracticabil. 

D-nul Sebestyen Levente la fel aratá ca drumul spre tabára Csipkés a fost 
deteriorate foarte tare de ruperea de nori din iunie si trebuie reparat. 

D-nul Paizs Attila atrage atentia asupra faptului cá se fac cheltuieli mari fára sá 
fie consultati consilierii. 

D-nul Pátránjel Nicolae - podul pesté párául Zábala de lángá magazinul Hagiu 
Forest S.R.L. poate cádea in orice clipá, trebuie luate másuri urgente pentru reabilitarea 
acestuia. 

D-nul Cosnean Cálin propune sá se inainteze o sesizare fírmei care a executat 
lucrárile de asfaltare a drumului spre Tamasfalau áentru a fnaliza lucrarea. 



In continuare D-nul Presedinte de sedintá slicitá sá se facá propuneri privind 
alegerea presedintelul de sedintá pentru sedinta urmátoare. 

D-nul Fejér Levente propune pe D-nul Paizs Attila. 
Nemaifíind alte propuneri D-nul presedinte de sedintá supune la vot si se 

aprobá cu 12 voturi pentru. / t ^ 
In acest sens se adopta Hotararea nr. ^ 7 lPiJ 

Nemaifíind discutii D-nul presedinte de sfedintá multumeste pentru prezentá si 
declará sedinta inchisá. 
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