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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 

30 ianuarie 2020, desfășurată în Sala de şedinţe a Primăriei Zăbala 

 

Sunt prezenţi consilierii locali: 
1. AMBRUS ATTILA 
2. BENEDEK JÓZSEF 
3.  COSNEAN CĂLIN- CONSTANTIN 
4.  DEMES BOTOND  
5. FEJÉR ZSOLT       
6. GYÖRGY LÁSZLÓ - LEVENTE       
7. MÁTYÁS SZABOLCS   
8. HARAI LÓRÁNT  
9. PĂTRÂNJEL NICOLAE 
10.  SZABÓ ANDRÁS 
11. SZIGYARTÓ JÁNOS- NIMRÓD 
12.  VÎRLAN MILICA - ȘTEFANIA 
13. 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.47/ 23 

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

prezenţi 13 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 HARAI LÓRÁNT, ales prin Hotărârea 
nr. 63/25.11.2019. 

În continuare, preşedintele de şedinţă supune aprobării procesul -verbal al şedinţei 
ordinare din data de 27 decembrie 2019. 

Nefiind alte întrebări, interpelări, procesul-verbal al ședinței anterioare se supune 
aprobării. 13 consilieri au votat ”pentru” aprobarea procesului verbal în forma inițială. 
Astfel, cu unanimitate de voturi procesul verbal întocmit cu ocazia ședinței din data de 
27.12.2019 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 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 aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunii de 
dezvoltare a bugetului local pe anul 2019 din excedentul bugetului local 

o Proiect de hotărâre privind diminuarea prețului de pornire la materialul lemnos 
stabilit prin HCL 61/2019 și reluarea procedurii de vânzare prin licitație publică 

o Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgență domnului Balogh Károly 
o Proiect de hotărâre 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  stabilirea cuantumului indemnizației lunare aconsilierilor 
locali din cadrul Consiliul Local al comunei Zăbala.  

o Proiect de hotărâre privind aprobarea achitării sumei de 3.000 USD, echivalentul în 
lei la cursul de schimb valutar din ziua plății, reprezentând ultima tranșă din 
contravaloarea monumentului istoric ”Castelul Thuri-Bányi”, înscris în cartea 
funciară nr.23200 Zăbala  

o Proiect de hotărâre privind aprobarea unui studiu, precum și  proiectul Actului 
adițional nr. 3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și 
depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, îcheiat între județul 
covasna și Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L. 

o Proiect de hotărâre privind 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 privind aprobarea listei obiectelor de inventar de mică 
valoare propuse pentru casare 

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 celor 13 
consilieri locali prezenți. 

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

o Referatul de aprobare nr.107/09.01.2020 şi Proiectul de hotărâre nr.106/09.01.2020 
iniţiate de d-l primar, cu privire la 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.119/09.01.2020;  
o Raportul de avizare nr.807/31.01.2020 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.1/2020. 
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Punctul 2 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.109/09.01.2020 şi Proiectul de hotărâre nr.108/09.01.2020 
iniţiate de d-l primar, cu privire la aprobarea privind acoperirea definitivă a 
deficitului secţiunii de dezvoltare a bugetului local pe anul 2019 din excedentul 
bugetului local 

o  Raportul de specialitate cu nr.100/09.01.2020;  
o Raportul de avizare nr.808/31.01.2020 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.2/2020. 
 
Punctul 3 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.111/09.01.2020 şi Proiectul de hotărâre nr.110/09.01.2020 
iniţiate de d-l primar, cu privire la aprobarea diminuării prețului de pornire la 
materialul lemnos stabilit prin HCL 61/2019 

o  Raportul de specialitate cu nr. 120/10.01.2020;  
o Raportul de avizare nr.809/31.01.2020 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.3/2020. 
 
Punctul 4 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.419/20.01.2020 şi Proiectul de hotărâre nr.418/20.01.2020 

iniţiate de d-l primar, cu privire la aprobarea privind acordării unui ajutor de urgenţă 

domnului Balogh Károly 

o  Raportul de specialitate cu nr. 431/20.01.2020;  
o Raportul de avizare nr.810/31.01.2020 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.4/2020. 
 
Punctul 5 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  
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o Referatul de aprobare nr.374/17.01.2020 şi Proiectul de hotărâre nr.373/17.01.2020 
iniţiate de d-l primar, cu privire la aprobarea 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.375/17.01.2020;  
o Raportul de avizare nr.811/31.01.2020 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.5/2020. 
 
Punctul 6 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.377/17.01.2020 şi Proiectul de hotărâre nr.376/17.01.2020 
iniţiate de d-l primar, cu privire la aprobarea privind stabilirea cuantumului 
indemnizației lunare a consilierilor locali din cadrul Consiliul Local al comunei 
Zăbala 

o Raportul de specialitate cu nr.367/17.01.2020;  
o Raportul de avizare nr.812/31.01.2020 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.6/2020. 
 
Punctul 7 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.113/09.01.2020 şi Proiectul de hotărâre nr.112/09.01.2020 
iniţiate de d-l primar, cu privire la aprobarea achitării sumei de 3.000 USD, 
echivalentul în lei la cursul de schimb valutar din ziua plății, reprezentând ultima 
tranșă din contravaloarea monumentului istoric ”Castelul Thuri-Bányi”, înscris în 
cartea funciară nr.23200 Zăbala  

o  Raportul de specialitate cu nr.98/09.01.2020;  
o Raportul de avizare nr.813/31.01.2020 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.7/2020. 
 
Punctul 8 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.105/09.01.2020 şi Proiectul de hotărâre nr.104/09.01.2020 
iniţiate de d-l primar, cu privire la aprobarea privind aprobarea unui studiu, precum 
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și a proiectului Actului adițional nr.3 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului 
de transfer, tratare și depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, 
încheiat între județul Covasna și Societatea S.C. ECO BIHOR S.R.L. 

o  Raportul de specialitate cu nr.78/09.01.2020;  
o Raportul de avizare nr.814/30.01.2020 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.8/2020. 
 
Punctul 9 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.401/20.01.2020 şi Proiectul de hotărâre nr.400/20.01.2020 
iniţiate de d-l primar, cu privire la aprobarea 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. 402/20.01.2020;  
o Raportul de avizare nr.815/31.01.2020 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.9/2020. 
 
Punctul 10 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.399/20.01.2020 şi Proiectul de hotărâre nr.398/20.01.2020 
iniţiate de d-l primar, cu privire la aprobarea privind aprobarea listei obiectelor de 
inventar de mică valoare propuse pentru casare 

o  Raportul de specialitate cu nr. 410/20.01.2020;  
o Raportul de avizare nr.816/31.01.2020 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.10/2020. 
 
Preşedintele de şedinţă solicită propuneri pentru desemnarea preşedintelui de şedinţă 

pentru lunile FEBRUARIE – MARTIE ale anului 2020. 
 
Dl. Consilier local HARAI LÓRÁNT îl propune ca preşedinte de şedinţă pentru lunile 

FEBRUARIE – MARTIE ale anului 2020, pe dna. Consilier local VÎRLAN MILICA - 
ȘTEFANIA. 
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Preşedintele de şedinţă supune votului propunerea, pe care consiliul local o aprobă în 
unanimitate, cu votul „pentru” al celor 13 consilieri locali prezenți. 

Se adoptă astfel Hotărârea nr. 11/2020. 
 
DIVERSE: 
 Primarul comunei prezintă cererea nr.597/23.01.2020, formulată de către Dl.Vîrlan 

Dumitru în fața Consiliului local al comunei Zăbala județul Covasna, privind achiziționarea 
apartamentului situat în comuna Zăbala, nr.802/D, județul Covasna, aflat în proprietatea 
privată a comunei Zăbala, secretarul general propune verificarea situației juridice a 
imobilului, ceea ce este acceptat și de membrii consiliului local.  

 
 
Nefiind alte probleme de discutat şi nici luări de cuvânt, şedinţa  
ordinară a consiliului local al comunei Zăbala se încheie la orele 19,30. 
 

Zăbala, la 30 ianuarie 2020 

 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,                                 SECRETAR GENERAL, 

      HARAI LÓRÁNT      BARABÁS RÉKA 


