
JUDETUL COVASNA 
CONSILIUL LOCAL ZABALA 

FKOCES - VERBAL 

Incheiat astazi 9 ianuarie 2015 la sedinta de índatá Consiliului local 
Zabala ,convocatá prin Dispozitia primarului. 

La sedinta participá D-nul viceprimar Demes Botond ,Dnul prmar Adam 
Attila Péter fíind internat in spital , D-na secretara Cosnean Ileana sj D-na contabila 
Matyas Katalin. 

Din totálul de 13 consilieri sunt prezenti toti 11 lipsesc D-nii Cosnean 
Calin-Constantin si Sebestyen Tibor-Levente.. 

D-nul pre§edinte de sedinta salutá prezenta si declará sedinta deschisá. 
In continuare il invitá pe D-nul viceprimar sá prezinte proiectul Ordinei de 

z i : 
1.- Proiect de hotáráre cu privire la aprobarea utilizárii excedentului bugetar 

pentru acoperirea defínitivá a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2014.. 
D-nul presedinte de sedinta supune la vot Proiectul ordinei de zi si se 

apróba cu 11 voturi pentru. 
D-nul presedinte de §edintá o invitá pe D-na contabila sá prezinte Proiectul 

de hotáráre §i Expunerea de Motive cu privire la aprobarea utilizárii excedentului 
bugetar pentru acoperirea defínitivá a deficitului sectiunii de dezvoltare pe anul 2014. §i 
aratá modul in care va fi utilizat excedentul anului precedent pentru acoperirea 
defínitivá a deficitului sectiunii de dezvoltare ín suma de 345.511,85 lei d.c. 

Pentru modernizarea drumului de exploatare agricolá DE 03 , Km 0+000 -
1 + 150 conform Proiectului finantatde FEADR duma de 266,511,85 lei 

Pentru Construirea capelei din satui Tamasfalau suma de 60.000 lei 
Entru confectionarea de Statii de autobus suma de 20.000 lei. 
D-nul Ambrus Attila aratá cá ín anul 2013 in satui Tamasfalau s-a organizat 

primul festival al corurilor bárbátesti din aceastá zoná , pentru care ocazie s-a solicitat 
sin partea Consiliului local suma de 5000 leidar nu au primit desii erau bani. 

D-na contabila aratá cá din execentul bugetar se pot plátii numai lucrári de 

investitii. 

pentru 

Nefiind discutii se supune la vot Proiectul de hotáráre si se apróba cu 11 voturi 

In acest sens se adoptá hotáráre Nr. f /J&Ű 
In continuare D-nul presedinte de sedinta solicitá sá se facá propuneri privind 

alegerea pre§edintelui de sedinta. 
D-nul Papp János propune pe D-nul Szigyarto Janos-Nimrod. 
Nemaifiind alte propuneri se supune la vot si se apróba cu 11 voturi pentru. 
In acest sens se adoptá hotárárea Nr. 2Jj£/JT 
Nemaifiind discutii domnul presedinte de §edintá multumeste pentru prezenta 

si declará sedinta inchisá. 
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