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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 17 
iunie 2021, desfășurată în Sala de şedinţe a Primăriei Zăbala 

 
 

Sunt prezenţi consilierii locali: 
1.SZIGYÁRTÓ JÁNOS – NIMRÓD  
2.MÁTYÁS SZABOLCS  
3.PAPP JÁNOS  
4.BENEDEK JOZSEF  
5.KOVÁCS LEHEL  
6.DEMES BOTOND  
7.VÎRLAN MILICA - ȘTEFANIA   
8.BURNICHI GHEORGHE –FLORIN  
9.HEGYELI ZSOLT – LEVENTE  
10.PĂTRÂNJEL NICOLAE  
11. SZÁSZ IMRE 
12. AMBRUS ATTILA 
13. SIDÓ GYÖRGY 

Mai particip ă: 
• Barabás Réka – Secretarul general al comunei 

• Mátyás Katalin – Conducătorul compartimentului financiar - contabil 
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Zăbala a fost convocată prin Dispoziţia nr.72/11 

iunie 2021, emisă de Primarul comunei Zăbala. 
Şedinţa se deschide la orele 09,00 de Secretarul general al 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 BURNICHI GHEORGHE –FLORIN, ales 
prin Hotărârea nr.19/30.03.2021. 

În continuare, preşedintele de şedinţă supune aprobării procesul - verbal al şedinţei 
ordinare din data de 27 mai 2021. 

În continuare secretarul general uat prezintă ordinea de zi, astfel: 
o Proiect de hotărâre cu privire la modificarea  și completarea HCL 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. 
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o Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare 
Biblioteca Comunala Feher Miklos Zăbala. 

o Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Zăbala pe 
anul 2021, pe secțiune de funcționare  

o Proiect de hotărâre privind  modificarea și completarea HCL 29/2019 privind aprobarea 
documentaţiei de atribuire și a documentelor suport aferente procedurii de atribuire a 
contractului de executie lucrari de constructii pentru investiția Modernizare străzi si 
reabilitarea drumului comunal DC10 în comuna Zabala, judeţul Covasna, aprobarea 
aplicării procedurii de atribuire – procedură simplificată, varianta online pentru 
atribuirea contractului  de achizitie publică de executie lucrari de constructii pentru 
investiția Modernizare străzi si reabilitarea drumului comunal DC10 în comuna Zabala, 
judeţul Covasna, precum şi desemnarea membrilor Comisiei de evaluare a ofertelor şi a 
experţilor cooptaţi 

o Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat cu Ordinul Asistenților 
Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, Filiala Covasna, 
cu sediul în Sfântu Gheorghe, în vederea efectuării lucrărilor de împădurire și punerea la 
dispoziție, în vederea realizării lucrărilor de împădurire, a unui teren în suprafață totală 
de maxim 1 ha., proprietate privată a comunei Zăbala, situat în U.P. I Zăbala, ua 39 F. 

 
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.3977/14.06.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.3970/14.06.2021 
iniţiate de d-l primar, cu privire la modificarea  și completarea HCL 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.3972/14.06.2021; 
o Raportul de avizare nr.4068/17.06.2021 al Comisiei pentru agricultură. Activități 

Economico-Financiare. Amenajarea Teritoriului și Urbanism. 
o 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.30/2021. 
Punctul 2 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.3979/14.06.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.3971/14.06.2021 
iniţiate de d-l primar, privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare 
Biblioteca Comunala Feher Miklos Zăbala. 

o Raportul de specialitate cu nr.3980/14.06.2021; 
o Raportul de avizare nr.4070/17.06.2021 al Comisiei pentru protecţie mediu şi turism. 

Juridică şi de disciplină. 
 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.21/2021. 
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Punctul 3 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.3976/14.06.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.3968/14.06.2021 
iniţiate de d-l primar, privind aprobarea rectificării bugetului local al Comunei Zăbala pe 
anul 2021, pe secțiune de funcționare 

o Raportul de specialitate cu nr3655/14.06.2021; 
o Raportul de avizare nr.4066/17.06.2021 al Comisia 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.32/2021. 
Punctul 4 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.3975/14.06.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.3969/14.06.2021 
iniţiate de d-l primar, privind  modificarea și completarea HCL 29/2019 privind 
aprobarea documentaţiei de atribuire și a documentelor suport aferente procedurii de 
atribuire a contractului de executie lucrari de constructii pentru investiția Modernizare 
străzi si reabilitarea drumului comunal DC10 în comuna Zabala, judeţul Covasna, 
aprobarea aplicării procedurii de atribuire – procedură simplificată, varianta online 
pentru atribuirea contractului  de achizitie publică de executie lucrari de constructii 
pentru investiția Modernizare străzi si reabilitarea drumului comunal DC10 în comuna 
Zabala, judeţul Covasna, precum şi desemnarea membrilor Comisiei de evaluare a 
ofertelor şi a experţilor cooptaţi 

o Raportul de specialitate cu nr.3974/14.06.2021; 
o Raportul de avizare nr.4067/17.06.2021 al Comisia pentru protecţie mediu şi turism. 

Juridică şi de disciplină. 
 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.33/2021. 
Punctul 5 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.3981/14.06.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.3970/14.06.2021 
iniţiate de d-l primar, privind aprobarea Acordului de Parteneriat cu Ordinul Asistenților 
Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, Filiala Covasna, 
cu sediul în Sfântu Gheorghe, în vederea efectuării lucrărilor de împădurire și punerea la 
dispoziție, în vederea realizării lucrărilor de împădurire, a unui teren în suprafață totală 
de maxim 1 ha., proprietate privată a comunei Zăbala, situat în U.P. I Zăbala, ua 39 F. 

o Raportul de specialitate cu nr.3982/14.06.2021; 
o Raportul de avizare nr.4096/17.06.2021 al Comisia 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.34/2021. 
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Consilierii locali ai comunei Zăbala îl propun ca preşedinte de şedinţă pentru lunile iulie – 
august ale anului 2021, pe dl. Consilier local DEMES BOTOND. 

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. 35/2021. 
 
Nefiind alte probleme de discutat şi nici luări de cuvânt, şedinţa ordinară a consiliului 

local al comunei Zăbala se încheie la orele 09,45. 
 
 
 

Zăbala, la 17 iunie 2021 
 

 

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,                                 SECRETAR GENERAL U.A.T., 

          BURNICHI GHEORGHE –FLORIN                               BARABÁS RÉKA 


