
)|iTUL COVASNA 
SILIUL LOCAL ZABALA 

PROCES - VERBAL 

Incheiat astazi 31 martié 2015 la §edinta ordinará a Consiliului local 
Zabala ,convocatá prin Dispozitia primarului. 

La sedintá participá D-nul primar , Adam Attila Péter , D-na secretara 
Cosnean Ileana si d-nul Hegyeli Zsolt Levente . 

Din totálul de 13 consilieri sunt prezenti toti 13. 
D-nul pre§edinte de sedintá salutá prezenta si declará sedinta deschisá. 
In continuare consultá consilierii daca au obiectii in legáturá cu procesul 

verbal de la sedinta anterioará. 
Nefiind obiectii supune la vot procesul verbal si se apróba cu 13 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 bügetului local de venituri si 
cheltuieli si planului bügetului din venituri proprii §i subventii pe sectiune detaliat la 
venituri pe capitole si subcapitole . 

2. Proiect de hotáráre cu privire la aprobarea contului de incheiere a 
exercitiului bugetarpe anul 2014. 

3. Proiect de hotáráre cu privire la aprobarea statului de functii si a 
organigramei aparatului de specialitate al primarului pe anul 2015. 

4. Proiect de hotáráre privind asocierea comunei Zabala ín calitate de 
membru fondator, la infiintarea „ Asociatiei PRO SPITALUL OLANDEZ - PRO 
HOLLAND KORHÁZ EGYESÜLET „ sj desemnarea unui reprezentant in acest scop. 

5. Raport privind starea economico-socialá §i de mediu a comunei Zabala in 
anul 2014. 

6. Prezentarea raportului de activitate pe anul 2014 de cátre consilieri. 
7. Diverse probleme. 
In continuare D-nul presedinte de sedintá intreabá daca existá proiect de 

hotáráre care nu suportá amánare. 
Dnul primar propune aprobarea includerii ín proiectul ordinei de zi a 

Proiectului de hotáráre cu privire la infiintarea Grupului Local de lucru pentru romi si 
componenta nominalá a acestuia. 

Nemaifiind alte propuneri pentru ordinea de zi D-nul pre§edinte de sedintá 
supune la vot includerea in Proiectul ordinei de zi a Proiectului de hotáráre si se aprobá 
cu 13 voturi pentru. 

In continuare supune la vot Proiectul ordinei de zi cu completárile aduse si se 
aprobá cu 13 voturi pentru. 

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



din venituri proprii si subventii pe sctiune detaliat la venituri pe capitole si subcapitole pe 
anul2015. 

D-nul Paizs Attila nu este de acord cu plata transportului echipei de teatru 
pentru copii , deoarece echipa de teatru nu a fost invitatá de nimeni, propunánd ca daca 
primarul si viceprimarul au stiut de acest lucru de la inceput sá pláteascá ei transportul. 

Daca solicitá Consilierii bani pentru unele obiecte de inventar raspunsul este 
cá nu avem fonduri. 

D-nul primar aratá cá la teatru au participat toti elevii de la sectia maghiara 
de la scoala primará din Zábala cát si din satele apartinátoare si intrarea a fost gratuitá. 

D-nul presedinte de §edintá supune la vot, daca consilierii sunt de acord cu 
plata C/V transportului echipei de teatru de la Sf. Gheorghe sj se voteazá cu 11 voturi 
pentru §i 2 voturi contra d-nii consilieri Ambrus Attila §i Paizs Attila. 

D-na contabilá atrage atetia cá se fac cumpáráturi fára a se intocmii Notá de 
necesitate si aprobatá de primar. 

D-nul Cosnean Cálin-Constantin intreabá ce s-a intámplat cu suma de bani 
care a fost plátitá in plus fatá de suma datoratá firmei ORDOG S.R.L. si cánd va fi gata 
lucrarea de canalizare a apei menajere. 

D-nul primar aratá cá situatia a fost rezolvatá si cá páná la finele lunii aprilie 
trebuie sá se fínalizeze investitia. 

Totodatá aduce la cuno§tiintá cá lucrárile executate la drumul DC.-10 
Tamasfalau lasá de dórit, si intreabá daca a fost receptionatá lucrarea. 

D-nul primar raspunde cá lucrarea íncá nu este fínalizatá. 
D-nul Papp János propune sá se tiná cont de látimea drumului, aceasta sá nu 

fíe mic§oratá. 
Nemaifiind discutii D-nul presedinte de sedintá supune la vot Proiectul de 

hotáráre §i se aprobá cu 13 voturi pentru. . 
In acest sens se adoptá Hotárárea nr. 
In continuare D-na contabilá prezintá Proiectul de hotáráre si Expunerea de 

motoive cu privire la aprobarea incheierii contului de executie bugetará pe anul 2014. 
D-nul Papp János intreabá daca s-a cumpárat echipament pentru P.S.I. 
D-na contabilá ráspunde cá s-a cumpárat si de asemeni s-au fácut sj asigurári 

de viatá pentru formatia de pompieri civili. 
D-nul Pátránjel Nicolae intreabá daca banii care se incaseazá din ínchirirea 

Cáminelor culturale se pot utiliza pentru renovatul tavanului la Clubul nr. 2. deoarece 
cázut o bucatá din taván. 

D-na contabilá aratá cá nu se pot utiliza in acest scop , si tavanul se poate 
repara din banii primáriei. 

Nemaifiind discutii D-nul presedinte de §edintá supune la vot Proiectul de 
hotáráre cu privire la incheierea contului de executie bugetará pe anul 2014 §i se aprobá 
cu 13 voturi pentru. . 

In acest sens se adoptá hotárárea nr. fcJ//-at'J 
In continuare D-nul primar prezintá Proiectul de hotáráre si Expunerea de 

motive cu privire la aprobarea Statului de functii §i organigramnei aparatului de 
specialitate al primarului pe anul 2015. si totodatá arata greutatile cu care se confruntá 
din lipsá de personal cum ar fi , la contabilitate 1 post vacant si unul temporar vacant, 
desii s-a organizat concurs nu s-a prezentat nimeni la concurs. 

La cadastru amándoi fosti angajati §i-au dat demisia din cauza salariului mic 
pe care il primesc §i acum cánd trebuie finalizate legile fondului funciar nu este personal. 



Nemaifiind discutii se supune la vot Proiectul de hotáráre si se aprobá cu 13 
voturi pentru. . . /„ ^ 

In acest sens se adoptá hotárárea nr. Ip . 
In continuare D-nul primar prezintá Proiectul de hotáráre si Expunerea de 

motive privind asocierea comunei Zabala ín calitatc de membru fondator la infiintarea „ 
Asociatiei PRO SPITALUL OLANDEZ -PRO HOLLAND KORHÁZ EGYESÜLET „. 

D-nul Fejér Zsolt propune ca desemnarea ca reprezentant pe d-nul Demes 
Botond. 

Nemaifiind discutii D-nul presedinte de sedintá supune la vot proiectul de 
hotáráre si se aprobá cu 13 voturi pentru. • 

In acest sens se adoptá hotárárea Nr. H ^/-gfJ 
In continuare d-nul primar prezintá Proiectul de hotáráre si expunerea de 

motive cu privire la infiintarea Grupului local de lucru pentru romi si componenta 
nominalá a acestuia. 

Nefíind discutii d-nul presedinte de sedintá supune la vot Proiectul de hotáráre 
si sc aprobá cu 13 voturi pentru. 

In acest sens se adoptá Hotárárea Nr. (\$ IX^li 
In continuare D-nul primar prezintáRaportul privind starea economico-

socialá si de mediu a comunei Zabala pe anul 2014. 
Nefíind discutii se supune la vot si se aprobá cu 13 voturi pentru. 
In continuare D-nul Cosnean Calin Constantin prezintá raportul de activitate 

pe anul 2014. 
Nefíind discutii se supune la vot si se aprobá cu 13 voturi pentru. 
In continuare D-nul Benedek József prezintá Raportul de activitate pe anu 

2014. 
Nefíind discutii se supune la vot si se aprobá cu 13 voturi pentru. 
In continuare D-nul Cosnean Calin íntreabá daca se incaseazá taxe de drum de 

la firmele care transportá matériái lemons si propune unei camere de supraveghere videó 
la Postul de politie. 

Se supune la vot si se aprobá cu 8 voturi pentru si 5 voturi contra, Pap János, 
Szigyarto Nimród, Fejér Levente, Sebestyen Levente si Fejér Zsolt. 

D-nul Fejér Levente sratá cá s-a reparat drumul spre Peteni si nu s-a fácut 
trecere pesté sant. 

In continuare D-nul presedimte de sedintá solicitá sá,se facá propuneri cu 
privire la alegerea presedintelui de sedintá pentru sedinta urmátoare. 

D-nul Pátránjel Nicolae propune pe D-nul Cosnean Cálin Constantin. 
Nemaifiind alte propuneri se supune la vot si se aprobá cu 13 voturi pentru. 
In acest sens se adoptá Hotárárea Nr. ffiolT 
Nemaifiind discutii D-nul presedinte de sedintá multumeste pentru prezentá si 

declará sedinta inchisá. 

PRESEDINTE DE SEDINTA 
BENEDEK JÓZSEF 

SECRETAR CONSILIU LOCAL 
COSNEAN ILEANA 


