
JUDETUL COVASNA 
CONSILIUL LOCAL ZABALA 

PROCES - VEPvBAL 

Incheiat astazi 7 iulie 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 si D-nul Ciubotariu Adrián seful postului de Politie Zabala. . 

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

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

verbal de la §edinta anterioará. 
Nefiind obiectii supune la vot procesul verbal §i 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 privind atribuirea denumirii de strazi. 
2. Proiect de hotáráre privind atribuirea denumirii strázii „ Hegymege „ in 

strada , Dealului „ cu traducere ín limba maghiará „ Hegymege,, uca . 
3. Proiect de hotáráre privind aprobarea intabulárii in evidenta Cártii 

funciare a strázii „ Crucii nr.l „ a strázii „ Bisericii „§i a strázii 
„ Cimitirului din comuna Zabala, satui Zabala , judetul Covasna. 

4 Proiect de hotáráre cu privire la aprobarea modificárii/completárii 
inventarului domeniului public alcomunei Zabala. 

In continuare D-nul presedinte de sedintá intreabá consiulierii daca existá 
proiect de hotáráre care nu suportá amánare. 

Nefiind proiect pentru ordinea de zi care nu suporta amánare d-nul 
presedinte de sedintá supune la vot Proiectul ordinei de zi si se aprobá cu 12 voturi 
pentru. 

In continuare D-nul viceprimar prezintá proiectul de hotáráre si Expunerea 
de Motive privind atribuirea denumirii de strázi. 

D-nul Sebestyen Levente nu este de acord cu denumirea de str. Crucii cu 
traducerea in limba maghiara str. Kereszt deoarece strada. este cunoscutá sub 
denumirea de strada. Keresztesek , denumirea a fost datá deoarece pe aceasta strada 
locuiesc mai multe familii cu numele de Keresztes , si astfel se pierde denumirea veche. 

D-na secretara aduce la cunostiinta prevederile legale cu privire la acordarea 
de denumiri, nu se pota da orice denumire. 

D-nul Sebestyen Levente aratá cá §i la Covasna este str. Vajnak si Vájna este 
nume de familie. 



Nemaifiind discutii D-nul presedinte de sedintá supune la vot Proiectul de 
hotáráresj se apróba cu 10 voturi pentru si 2 voturi contra D-nul Sebestyen Tibor 
Levente sj D-nul Papp János. / 

In acest sens se adoptá Hotárárea Nr. ff///_£>/jT 

In continuare d-nul viceprimar prezintá Proiectul de hotáráre cu privire la 
schimbarea denumirii Strazii „ Hegymege „ ín strada „ Dealului „ cu traducere in limba 
maghiará,, Hegymege „ uta. 

Nefíind discutii D-nul pre§edinte de sedintá supune la vot Proiectul de 
hotáráre sj se aprobá cu 12 voturi pentru . > ^ 

In acest sens se adoptá Hotárárea nr. _ 
In continuare D-nul viceprimar prezintá Proiectul de hotáráre privind 

aprobarea intabulárii ín Cartea funciará a Strázii „Crucii nr. 1 „ a strázii „ Bisericii,, sj 
a strázii „ Cimitirului „. §i Expunerea de motive intocmitá in acest sens. 

Nefíind discutii se supune la vot Proiectul de hotáráre sj se aprobá cu 12 
voturi pentru. ; 

In acest sens se adoptá Hotárárea Nr. 
In continuare D-nul viceporimare Prezintá Proiectul de hotáráre sj Expunerea 

de Motive cu privirela aprobarea modificárii/completárii inventarului domeniului Public 
al comunei Zábala. 

Nefíind discutii se supune la vot Proiectulde hotáráre sj se aprobá cu 12 
voturi pentru. / 

In acest sens se adoptá Hotárárea nr. _ 
Intrucát ordinea de zi s-a epuizat se trece la discutii. 
D-nul Ciubotariu Adrián propune ca zilelel satului Zábala sá fi orgnizate pe 

terenul de sport. 
Nu este indicat sá se organizeze in centrul comunei deoarece trebuie deviatá 

circulatia , sj sunt autobuze care transportá muncitorii sj masjni de mare tonaj care nu pot 
sá circule pe ruta propusá pentru devierea circulatiei sj totodatá podul pe care trebuie sa 
circule este ín prag de prábusjre. 

Totodatá solicitá sá se aplice Hotárárea nr. 13/2012 a Consiliului local cu 
privire la animalele nesupravegheate care fac pagube . 

D-nul Papp János íntreabá ce garantie existá ca animalele sá fie mánate la 
obor.si totodatá íntreabá daca politia are dreptul sá verifice carutele ce transportá , de 
unde aduc si unde duc produsele sj daca proiprietarii acestora detin terén agricol in 
oxtravilan. 

D-nul Cosnean Cálin - Constantin propune sá fie sesizata firma care a 
montat Camerele de supraveghere viodeo sá verifica instalatia , deoarece nu se poate citii 
numárul de circulatie al autoturismelor. 

D-nul Paizs Attila solicitá sprijinul organelor de politie care sá efectueze 
paza la Surcea intre orele 23,00 si 1 noaptea sj sá-i verifice pe cei pe care íi intálnesc. 

D-nul Ciubotariu aratá cá aceste aspecte cad in sarcina politiei locale. 
Nemaifiind discutii D-nul pre§edinte de sedintá solicitá propuneri cu privire 

In alegerea presedintelui de sedintá pentru §edinta urmátoare. 
D-nul Fejér Levente propune ca presedinte e §edintá pe D-nul Paizs Attila-
Se supune la vot sj se aprobá cu 12 voturi pentru. 
In acest sens se adoptá hoátárárea nr. tfé'fíűlT" 



Nemaifiind discutii D-nul presedinte de sedintá multumeste pentru prezentá si 
deciara sedintá mchlsa. 
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