
1 
 

 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ZĂBALA 
 

 

PROCES – VERBAL 

încheiat în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei Zăbala, din data de 18 

martie 2020, desfășurată în Sala de şedinţe a Primăriei Zăbala 

 

 

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

10. PAPP JÁNOS      
Mai particip ă: 

• Fejér Levente– Primarul comunei Zăbala 

• Barabás Réka – Secretarul general al comunei 
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Zăbala a fost convocată prin Dispoziţia nr.109/ 13 

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

10 consilieri locali în funcţie și lipsesc trei 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 în lipsa doamnei 
VÎRLAN MILICA - ȘTEFANIA, aleasă prin Hotărârea nr.11/30.01.2020. 

În continuare, preşedintele de şedinţă supune aprobării procesul -verbal al şedinţei 
ordinare din data de 18 februarie 2020. 

Nefiind alte întrebări, interpelări, procesul-verbal al ședinței anterioare se supune 
aprobării. 10 consilieri au votat ”pentru” aprobarea procesului verbal în forma inițială. Astfel, 
cu unanimitate de voturi procesul verbal întocmit cu ocazia ședinței din data de 18.02.2020 a 
fost aprobat în forma inițială. 

În continuare dl. Primar prezintă ordinea de zi, astfel: 
o Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a 

comunei Zăbala pe anul 2020 și Programului de achiziții publice pentru anul 2020. 
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o  Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local Zăbala nr.1/2020 
privind aprobarea transferului din sursa E a sumei de 228.258,31 lei reprezentând 
excedent pe anul 2019 în sursa A a bugetului local al Comunei Zăbala pe anul 2020 

o Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului General al unităţii administrativ – 
teritoriale pe anul 2020. 

o Proiect de hotărâre cu privire la încheierea unui acord de parteneriat între Comuna 
Zăbala, Fundația Creștină Diaconia și Școala Gimnazială nr.1 Zăbala pentru 
implementarea în comun a Programului  ”Școală după școală” în cadrul anului școlar 
2019-2020. 

o Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Zăbala nr. 9/2020 
privind închirierea prin licitație publică cu strigare a Trupului de pășune nr.10 Pietroasele 
Mestecăniș, proprietate privată a comunei Zăbala și adoptarea unor măsuri organizatorice 
privind reglementarea și organizarea pășunatului pe teritoriul comunei Zăbala 

o Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr 1 din hotărârea Consiliului Local 
Zăbala nr 5/2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și 
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zăbala 
începând cu 1 ianuarie 2020. 

o Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului Local Zăbala nr 6/2020 
privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare a consilierilor locali din cadrul 
Consiliul Local al comunei Zăbala 

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.2243/17.03.2020 şi Proiectul de hotărâre nr.2242 /18.03.2020 
iniţiate de d-l primar, cu privire la aprobarea Strategiei anuale de achiziții publice a 
comunei Zăbala pe anul 2020 și Programului de achiziții publice pentru anul 2020., 

o  Raportul de specialitate cu nr.2241/18.03.2020;  
o Raportul de avizare nr.2258/18.03.2020 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.17/2020. 
 
Punctul 2 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.2227/17.03.2020 şi Proiectul de hotărâre nr.2225/17.03. 2020 
iniţiate de d-l primar, privind privind revocarea hotărârii Consiliului Local Zăbala 
nr.1/2020 privind aprobarea transferului din sursa E a sumei de 228.258,31 lei 
reprezentând excedent pe anul 2019 în sursa A a bugetului local al Comunei Zăbala pe 
anul 2020.  

o  Raportul de specialitate cu nr.2226/17.03.2020;  
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o Raportul de avizare nr.2259/18.03.2020 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.18/2020. 
 
Punctul 3 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.2232/17.03.2020 şi Proiectul de hotărâre nr.2231/17.03.2020 
iniţiate de d-l primar, privind rectificarea bugetului General al unităţii administrativ – 
teritoriale pe anul 2020.  

o  Raportul de specialitate cu nr.2246/17.03.2020;  
o Raportul de avizare nr.2260/18.03.2020 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.19/2020. 

 
Punctul 4 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.2236/17.03.2020 şi Proiectul de hotărâre nr.2233/17.03.2020 
iniţiate de d-l primar, cu privire la încheierea unui acord de parteneriat între Comuna 
Zăbala, Fundația Creștină Diaconia și Școala Gimnazială nr.1 Zăbala pentru 
implementarea în comun a Programului  ”Școală după școală” în cadrul anului școlar 
2019-2020. 

o  Raportul de specialitate cu nr.2235/17.03.2020;  
o Raportul de avizare nr.2261/18.03.2020 al Comisiei de specialitate pentru protecţia 

mediului şi turism. Juridică şi de disciplină. Validare; 
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.20/2020. 
 
Punctul 5 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.2239/17.03.2020 şi Proiectul de hotărâre nr.2237/17.03.2020 
iniţiate de d-l primar, privind modificarea hotărârii Consiliului Local Zăbala nr. 9/2020 
privind închirierea prin licitație publică cu strigare a Trupului de pășune nr.10 
Pietroasele Mestecăniș, proprietate privată a comunei Zăbala și adoptarea unor măsuri 
organizatorice privind reglementarea și organizarea pășunatului pe teritoriul comunei 
Zăbala; 

o  Raportul de specialitate cu nr.2238/17.03.2020;  
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o Raportul de avizare nr.2262/18.03.2020 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.21/2020. 
 
Punctul 6 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.2245/17.03.2020 şi Proiectul de hotărâre nr.2240/17.03.2020 
iniţiate de d-l primar, privind modificarea anexei nr 1 din hotărârea Consiliului Local 
Zăbala nr 5/2020 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcționarii publici și 
personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Zăbala 
începând cu 1 ianuarie 2020.; 

o  Raportul de specialitate cu nr.2244/17.03.2020;  
o Raportul de avizare nr.2263/18.03.2020 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.22/2020. 
 
Punctul 7 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.2229/17.03.2020 şi Proiectul de hotărâre nr.2228/17.03.2020 
iniţiate de d-l primar, privind modificarea hotărârii Consiliului Local Zăbala nr 6/2020 
privind stabilirea cuantumului indemnizației lunare a consilierilor locali din cadrul 
Consiliul Local al comunei Zăbala; 

o  Raportul de specialitate cu nr.2245/17.03.2020;  
o Raportul de avizare nr.2264/18.02.2020 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 celor 13 consilieri locali prezenți. 
 
Se adoptă astfel Hotărârea nr.23/2020. 

Preşedintele de şedinţă solicită propuneri pentru desemnarea preşedintelui de şedinţă 
pentru lunile FEBRUARIE – MARTIE ale anului 2020. 

 
Consilierii locali prezenți propun ca preşedinte de şedinţă pentru lunile APRILIE – MAI 

ale anului 2020, pe dl. Consilier local AMBRUS ATTILA. 
Preşedintele de şedinţă supune votului propunerea, pe care consiliul local o aprobă în 

unanimitate, cu votul „pentru” al consilierilor locali prezenți. 
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Se adoptă astfel Hotărârea nr. 24/2020. 
 
Dl.primar prezintă consilierilor locali prezenți Raportul privind activitatea asistenților 

personali desfășurată în semestrul II al anului 2019, înregistrat sub nr.299/16.01.2020 precum 
și Raportul privind starea economică, socială și de mediu al comunei Zăbala în anul 2019. 

 
Nefiind alte probleme de discutat şi nici luări de cuvânt, şedinţa ordinară a consiliului 

local al comunei Zăbala se încheie la orele 19,20. 
 

Zăbala, la 18 martie 2020 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,                                 SECRETAR GENERAL, 

 AMBRUS ATTILA       BARABÁS RÉKA 


