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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 28 

aprilie 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. GYÖRGY LÁSZLÓ - LEVENTE       
6. MÁTYÁS SZABOLCS   
7. HARAI LÓRÁNT  
8. PĂTRÂNJEL NICOLAE 
9.  SZABÓ ANDRÁS 
10. SZIGYARTÓ JÁNOS- NIMRÓD 

11. 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.118/21 

aprilie 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 18 martie 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 18.03.2020 a 
fost aprobat în forma inițială. 

În continuare dl. Primar prezintă ordinea de zi, astfel: 



2 
 

o Proiect de hotărâre cu privire la modificarea statului de funcții și a organigramei 
aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2020. 

o Proiect de hotărâre privind  acordarea unui ajutor de urgență domnului Mocsel Tibor. 
o Proiect de hotărâre privind revocarea Hot. Nr:14/2020 privind aprobarea regulamentului 

de organizare și funcționare a serviciului pentru gestionarea câinilior fără stăpân al 
comunei Zăbala, județul Covasna. 

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.2930/24.04.2020 şi Proiectul de hotărâre nr.2929/24.04.2020 
iniţiate de d-l primar, cu privire la modificarea statului de funcții și a organigramei 
aparatului de specialitate al primarului pentru anul 2020, 

o  Raportul de specialitate cu nr.2931/24.04.2020;  
o Raportul de avizare nr.2986/28.04.2020 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.25/2020. 
 
Punctul 2 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.2924/24.04.2020 şi Proiectul de hotărâre nr.2923/24.04.2020 
iniţiate de d-l primar, privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Mocsel Tibor.  

o  Raportul de specialitate cu nr.2925/24.04.2020;  
o Raportul de avizare nr.2987/28.04.2020 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.26/2020. 

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

o Referatul de aprobare nr.2924/24.04.2020 şi Proiectul de hotărâre nr.2926/24.04.2020 
iniţiate de d-l primar, privind privind revocarea hotărârii Consiliului Local Zăbala 
nr.1/2020 privind revocarea Hot. Nr:14/2020 privind aprobarea regulamentului de 
organizare și funcționare a serviciului pentru gestionarea câinilior fără stăpân al 
comunei Zăbala, județul  Covasna.  

o  Raportul de specialitate cu nr.2928/24.04.2020;  
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o Raportul de avizare nr.2988/28.04.2020 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.27/2020. 
 
Nefiind alte probleme de discutat şi nici luări de cuvânt, şedinţa ordinară a consiliului 

local al comunei Zăbala se încheie la orele 18,20. 
 

Zăbala, la 28 aprilie 2020 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,                                 SECRETAR GENERAL, 

 AMBRUS ATTILA       BARABÁS RÉKA 


