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ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ZĂBALA 
 

 

PROCES – VERBAL 
încheiat în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Zăbala, din data de 19 

mai 2020, desfășurată în Sala de şedinţe a Primăriei Zăbala 

 

 

Sunt prezenţi consilierii locali: 
1. AMBRUS ATTILA 
2. BENEDEK JÓZSEF 
3. DEMES BOTOND  
4. FEJÉR ZSOLT       
5. MÁTYÁS SZABOLCS   
6. HARAI LÓRÁNT  
7. PĂTRÂNJEL NICOLAE 
8.  SZABÓ ANDRÁS 
9. SZIGYARTÓ JÁNOS- NIMRÓD 

10. PAPP JÁNOS 
11. VÎRLAN MILICA - ȘTEFANIA 

 Mai particip ă: 
• Fejér Levente– Primarul comunei Zăbala 

• Barabás Réka – Secretarul general al comunei 

• Mátyás Katalin - contabil 
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Zăbala a fost convocată prin Dispoziţia nr.120/12  

mai 2020, emisă de Primarul comunei Zăbala. 
Şedinţa se deschide la orele 17,00 de Secretarul comunei, care constată că sunt prezenţi 

11 consilieri locali în funcţie și lipsesc doi consilieri locali în funcţie, astfel şedinţa ordinară de 
azi este legal constituită, aşa cum prevede art.137 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a 
Guvernului nr.57/20109 privind Codul Administrativ. 

Președintele de ședință este dl. Consilier local AMBRUS ATTILA, ales prin Hotărârea 
nr.24/18.03.2020. 

În continuare, preşedintele de şedinţă supune aprobării procesul -verbal al şedinţei 
ordinare din data de 28 aprilie 2020. 

Nefiind alte întrebări, interpelări, procesul-verbal al ședinței anterioare se supune 
aprobării. 11 consilieri au votat ”pentru” aprobarea procesului verbal în forma inițială. Astfel, 
cu unanimitate de voturi procesul verbal întocmit cu ocazia ședinței din data de 28.04.2020 a 
fost aprobat în forma inițială. 

În continuare dl. Primar prezintă ordinea de zi, astfel: 
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o . Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetului general al comunei Zăbala pe anul 
2020.  

o Proiect de hotărâre privind  aprobarea contului de  încheiere a exercițiului bugetar pe 
trimestrul I anul 2020.  

o Proiect de hotărâre privind închirierea prin atribuire directă a trupului de pășune nr.10 din 
zona Zarna, proprietate privată a comunei Zăbala.  

o 4.Proiect de hotărâre privind aprobarea participării comunei Zăbala la „programul 
judeţean de dezvoltare a infrastructurii unităţilor de învățământ preuniversitar„ în 
perioada 2017 - 2020.  

o Diverse 
 

 Nefiind întrebări, alte propuneri de modificare, preşedintele de şedinţă supune aprobării 
ordinea de zi, care se aprobă în unanimitate, cu votul „ pentru” al consilierilor locali prezenți. 

 
Punctul 1 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.3516/15.05.2020 şi Proiectul de hotărâre nr.3517/15.05.2020 
iniţiate de d-l primar, cu privire la rectificarea bugetului general al comunei Zăbala pe 
anul 2020, 

o  Raportul de specialitate cu nr.3250/07.05.2020;  
o Raportul de avizare nr.3570/19.05.2020 al Comisiei de specialitate pentru agricultură, 

activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism; 
Nefiind alte propuneri, întrebări şi nici luări de cuvânt, Preşedintele de şedinţă supune 
votului proiectul de hotărâre, pe care consiliul local îl adoptă în unanimitate cu votul 
„pentru” al consilierilor locali prezenți.  

 Se adoptă astfel Hotărârea nr.28/2020. 
 
Punctul 2 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.3521/15.05.2020 şi Proiectul de hotărâre nr.3519/15.05.2020 
iniţiate de d-l primar, privind privind  aprobarea contului de  încheiere a exercițiului 
bugetar pe trimestrul I anul 2020;  

o Raportul de avizare nr.3541/19.05.2020 al Comisiei de specialitate pentru agricultură, 
activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism; 
Nefiind alte propuneri, întrebări şi nici luări de cuvânt, Preşedintele de şedinţă supune 
votului proiectul de hotărâre, pe care consiliul local îl adoptă în unanimitate cu votul 
„pentru” al consilierilor locali prezenți.  
  Se adoptă astfel Hotărârea nr.29/2020. 

o  
Punctul 3 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.3527/15.05.2020 şi Proiectul de hotărâre nr.3526/15.05.2020 
iniţiate de d-l primar, privind privind închirierea prin atribuire directă a trupului de 
pășune nr.10 din zona Zarna, proprietate privată a comunei Zăbala.  

o  Raportul de specialitate cu nr.3528/15.05.2020;  
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o Raportul de avizare nr.3542/15.05.2020 al Comisiei de specialitate pentru agricultură, 
activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism; 
Nefiind alte propuneri, întrebări şi nici luări de cuvânt, Preşedintele de şedinţă supune 
votului proiectul de hotărâre, pe care consiliul local îl adoptă în unanimitate cu votul 
„pentru” al consilierilor locali prezenți.  

 Se adoptă astfel Hotărârea nr.30/2020. 
 
Punctul 4 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.3531/15.05.2020 şi Proiectul de hotărâre nr.3529/15.05.2020 
iniţiate de d-l primar, privind privind privind aprobarea participării comunei Zăbala la 
„programul judeţean de dezvoltare a infrastructurii unităţilor de învățământ 
preuniversitar „ în perioada 2017 - 2020.  

o  Raportul de specialitate cu nr.3530/15.05.2020;  
o Raportul de avizare nr.3543/19.05.2020 al Comisiei de specialitate pentru agricultură, 

activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism; 
Nefiind alte propuneri, întrebări şi nici luări de cuvânt, Preşedintele de şedinţă supune 
votului proiectul de hotărâre, pe care consiliul local îl adoptă cu 10 voturi „pentru” și un 
vot ”împotrivă”.  

 Se adoptă astfel Hotărârea nr.31/2020. 
 
Preşedintele de şedinţă solicită propuneri pentru desemnarea preşedintelui de şedinţă 

pentru lunile iunie  – august ale anului 2020. 
 Se propune de către consilieri ca preşedinte de şedinţă pentru lunile iunie  – august ale 
anului 2020, pe dl. Consilier local BENEDEK JÓZSEF. 

Preşedintele de şedinţă supune votului propunerea, pe care consiliul local o aprobă în 
unanimitate, cu votul „pentru” al consilierilor locali prezenți. 

Se adoptă astfel Hotărârea nr. 32/2020. 
 
Nefiind alte probleme de discutat şi nici luări de cuvânt, şedinţa ordinară a consiliului 

local al comunei Zăbala se încheie la orele 18,45. 
 

Zăbala, la 19 mai 2020 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,                                 SECRETAR GENERAL, 

 AMBRUS ATTILA       BARABÁS RÉKA 
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ROMÂNIA  
JUDEŢUL COVASNA  
COMUNA ZĂBALA  

 
 

 

Nr. ad.3865/28.05.2020. 
 

 
 

 
CĂTRE, 

  
INSTITUŢIA PREFECTULUI - JUDEŢUL COVASNA 

 
 
 
În temeiul prevederilor art.197 alin (1), din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 

privind Codul Administrativ alăturat prezentei, Vă comunicăm Dosarul de ședință al 

Consiliului local al comunei Zăbala din data de 19 MAI 2020, în vederea verificării 

legalităţii hotărârilor adoptate. (HCL 28-32/2020) 

 

 

  Cu stimă, 
  

                                                                                                                                        

      Primar         Secretar general, 

 Fejér Levente          Barabás Réka 
    

 
 
 


