
JUDETUL COVASNA 
CONSILIUL LOCAL ZABALA 

PROCES - VERBAL 

Incheiat astazi 9 septembrie 2015 la sedinta extraordinará a Consiliului 
local Zabala ,convocatá prin Dispozitia viceprimarului. 

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

Din totálul de 13 consilieri sunt prezenti 9 lipsesc motivat D-nii 
Sebestyen Tibor Levente, Ambrus Attila, Benedek József si Cosnean Calin Constantin . 

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

verbal de la §edinta anterioará. 
Nefíind obiectii supune la vot procesul verbal §i se apróba cu 9 voturi pentru. 
In continuare il invitá pe D-nul viceprimar sá prezinte proiectul Ordinei de zi 
1. Proiect de hotáráre cu privire la instrumentarea proioectului „ 

Modernizare drumuri de acces §i de exploatatie agricolá in comuna 
Zabala judetul Covasna.. 

In continuare d-nul presedinte de sedinta consulta consilierii daca sunt 
Proiecte de hotarare care nu suporta amánare. 

Nefíind proiecte de hotarare care nu suporta amánare d-nul presedinte de 
sedintá supune la vot Proiectul ordinei de zi si se apróba cu 9 voturi pentru. 

In continuare D-nul viceprimar prezintá Proiectul de hotáráre sj Expunerea 
de Motive cu privire la instrumentarea proiectului „ Modernizare drumuri de acces si de 
exploatatie agricolá ín comuna Zabala, judetul Covasna. 

Se trece la discutii. 
D-nul Szigyarto Nimród intreaba in cáti ani trebuie sá achite Consiliul local 

contributia la acest proiect. 
D-nul viceprimar aratá cá in timp de 2 ani , dar se poate instituii taxa 

specialá pentru drumuri agricole pentru toti cetátenii care detin terenuri agricole §i 
aceasta taxa sá fíe utilizata in acesr scop. 

D-nul Paizs Attila intreaba cánd se va fínaliza asfaltarea drumului 
Tamasfalau - Surcea. 

D-nul viceprimar raspunde ca in luna aceasta . 
D-nul Pátránjel Nicolae intreaba cánd se va asfalta portiunea de drum 

aprobata din fondurile Consiliului local spre Csipkés. 
D-nul viceprimar aratá ca se lucreazá deja la pregátirea drumului pentru 

asfaltare. 
Nemaifíind discutii D-nul presedinte de sedintá supune la vot Proiectul de 

hotartáre si se aprobá cu 9 voturi pentru. / 

/ 



In continuare de-nul presedinte de §edintá solicitá sá se facá propuneri privind 
alegerea presedinteluT de sedinta pentru sedinta urmatoare. 

D-nul Szigyarto Nimród íl propunc pe D-nul Papp János. 
Nemaifíind alte propuneri sc supunc la yot si se apiobá uu 9 voturi . 
In aeest, senfi SR Htlopta hotnrnron nr. 
In continuare D-nul Fejér Zsolt intrea'bá daca a fost semnat Protocolul de 

colaborare cu localitatea Bag din Ungaria , deoarece Primaria Bag a trimis invitatie sá 
meargá la Bag o delegatie impreuná cu viceprimarul comunei. 

D-nul viceprimar nu cunoaste aceasta probléma dar va verifica daca a fost 
semnat sau nu Protocolul cu orasul Bag. 

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

SECRETAR CONSILIU LOCAL 
COSNEAN ILEANA 


