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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 21 
septembrie 2021, desfășurată în Sala de şedinţe a Primăriei Zăbala 

 
Sunt prezenţi consilierii locali: 
1.AMBRUS ATTILA 
2.SZIGYÁRTÓ JÁNOS – NIMRÓD  
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. MÁTYÁS SZABOLCS 
13. SIDÓ GYÖRGY 

Mai particip ă: 
• Fejér Levente– Primarul comunei Zăbala 

• Barabás Réka – Secretarul general al comunei 

• Opra Csaba – delegatul sătesc al satului Peteni 
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Zăbala a fost convocată prin Dispoziţia nr.109/15 

septembrie 2021, emisă de Primarul comunei Zăbala. 
Şedinţa se deschide la orele 09,00 de Secretarul general al comunei, care constată că sunt 

prezenţi 12 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 DEMES BOTOND, ales prin Hotărârea 
nr.35/17.06.2021. 

În continuare, preşedintele de şedinţă supune aprobării procesul - verbal al şedinţei 
ordinare din data de 10 august 2021. 

În continuare dl. Primar prezintă ordinea de zi, astfel: 
o Proiect de hotărâre privind cererea de anulare în instanță a Titlurilor de proprietate 

eliberate de către orașul Covasna pe terenul administrativ al comunei Zăbala, satul 
Surcea. 

o Proiect de hotărâre  privind implementarea instrumentului economic ,,plătește pentru cât 
arunci,, în modalitatea de gestionare a deșeurilor. 
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o Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și devizul general 

pentru lucrările rest de executat, aprobarea cofinanțării proiectului și aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici actualizați aferente investitiei  ,,Modernizare drumuri de 
interes local în comuna Zăbala, judetul Covasna" 

o Proiect de hotărâre  privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.43/2021 Privind 
aprobarea participării comunei Zăbala la „ Programul judeţean pentru reabilitarea, 
modernizarea căminelor culturale din mediul rural” în perioada 2021 – 2024. 

o Proiect de hotărâre  privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 
4/2009. a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu 
Gheorghe 

o Proiect de hotărâre  privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei 
Zăbala, în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității, constituită la nivelul Școlii 
gimanziale nr.1 Zăbala, pentru anul școlar 2021-2022. 

o Proiect de hotărâre  privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei 
Zăbala, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr.1 Zăbala, pentru anul 
școlar 2021-2022. 

o Proiect de hotărâre  privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei 
Zăbala, în Comisia pentru prevenirea și combaterea bullyingului școlar, constituită la 
nivelul Școlii gimanziale nr.1 Zăbala, pentru anul școlar 2021-2022. 

o Proiect de hotărâre  privind transformarea unor posturi din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Comunei Zăbala. 

Nefiind întrebări, alte propuneri de modificare, preşedintele de şedinţă supune aprobării ordinea 
de zi, care se aprobă în unanimitate, cu votul „ pentru” al celor 12 consilieri locali prezenți. 

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

o Referatul de aprobare nr.4925/09.08.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.4922/05.08.2021 
iniţiate de consilierul local Hegyeli Zsolt Levente, privind cererea de anulare în instanță 
a Titlurilor de proprietate eliberate de către orașul Covasna pe terenul administrativ al 
comunei Zăbala, satul Surcea; 

o Raportul de specialitate cu nr.5646/16.09.2021; 
o Raportul de avizare nr.5735/21.09.2021 al Comisiei pentru protecţie mediu şi turism. 

Juridică şi de disciplină. 
o Nefiind alte propuneri, întrebări şi nici luări de cuvânt, Preşedintele de şedinţă supune 

votului proiectul de hotărâre, pe care consiliul local nu l-a adoptat cu un vot „pentru”, 11 
voturi “împotrivă” şi o abţinere.  
 Punctul 2 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.5423/02.09.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.5422/02.09.2021 
iniţiate de consilierul local Hegyeli Zsolt Levente, privind implementarea instrumentului 
economic ,,plătește pentru cât arunci,, în modalitatea de gestionare a deșeurilor.. 

o Raportul de specialitate cu nr.5647/16.09.2021; 
o Raportul de avizare nr.5736/21.09.2021 al Comisiei pentru agricultură. Activități 

Economico-Financiare. Amenajarea Teritoriului și Urbanism. 
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o  Nefiind alte propuneri, întrebări şi nici luări de cuvânt, Preşedintele de şedinţă supune 
votului proiectul de hotărâre, pe care consiliul local nu l-a adoptat cu 2 voturi „pentru”, 10 
voturi “împotrivă”.  
Domnul SZIGYÁRTÓ JÁNOS – NIMRÓD îşi cere scuze, dar trebuie să plece la un curs 
oranizat la Sf.Gheorghe. 
Punctul 3 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.5644/16.09.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.5643/16.09.2021 
iniţiate de d-l primar, privind modificarea şi completarea Contractului de delegare nr. 
4/2009. a gestiunii serviciilor publice de salubrizare a localităţilor membre ale Asociaţiei 
de Dezvoltare Intercomunitară „ECO SEPSI”, încheiat cu S.C. TEGA S.A. Sfântu 
Gheorghe 

o Raportul de specialitate cu nr.5645/16.09.2021; 
o Raportul de avizare nr.5739/21.09.2021 al Comisiei 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” şi 2 voturi 
“împotrivă”, al celor 12 consilieri locali prezenți.  

Se adoptă astfel Hotărârea nr.47/2021. 
Punctul 4 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.5652/16.09.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.5651/16.09.2021 
iniţiate de d-l primar,  privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei 
Zăbala, în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității, constituită la nivelul Școlii 
gimanziale nr.1 Zăbala, pentru anul școlar 2021-2022. 

o Raportul de specialitate cu nr.5645/16.09.2021; 
o Raportul de avizare nr.5740/21.09.2021 al Comisiei pentru agricultură. Activități 

Economico-Financiare. Amenajarea Teritoriului și Urbanism. 
o Se propune ca reprezentant al comisiei de Evaluare și Asigurare a Calității, constituită la 

nivelul Școlii gimanziale nr.1 Zăbala, pentru anul școlar 2021-2022: 
- PĂTRÂNJEL NICOLAE – a primit 10 voturi „pentru” şi o abţinere 

 Nefiind alte propuneri, întrebări şi nici luări de cuvânt, Preşedintele de şedinţă supune 
votului proiectul de hotărâre, pe care consiliul local îl adoptă  cu 11 voturi „pentru” şi o 
abţinere, al celor 12 consilieri locali prezenți.  

Se adoptă astfel Hotărârea nr.48/2021. 
Punctul 5 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.5638/16.09.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.5637/16.09.2021 
iniţiate de d-l primar,  privind aprobarea devizului general actualizat și devizul general 
pentru lucrările rest de executat, aprobarea cofinanțării proiectului și aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici actualizați aferente investitiei  ,,Modernizare drumuri de 
interes local în comuna Zăbala, judetul Covasna" 

o Raportul de specialitate cu nr.5639/16.09.2021; 
o Raportul de avizare nr.5737/21.09.2021 al Comisiei pentru agricultură. Activități 

Economico-Financiare. Amenajarea Teritoriului și Urbanism. 
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 Nefiind alte propuneri, întrebări şi nici luări de cuvânt, Preşedintele de şedinţă supune 
votului proiectul de hotărâre, pe care consiliul local îl adoptă  cu unanimitate de voturi „pentru” 
al celor 12 consilieri locali prezenți.  

Se adoptă astfel Hotărârea nr.49/2021. 
Punctul 6 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.5641/16.09.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.5640/16.09.2021 
iniţiate de d-l primar, privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.43/2021 Privind 
aprobarea participării comunei Zăbala la „ Programul judeţean pentru reabilitarea, 
modernizarea căminelor culturale din mediul rural” în perioada 2021 – 2024. 

o Raportul de specialitate cu nr.5642/16.09.2021; 
o Raportul de avizare nr.5738/21.09.2021 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  cu unanimitate de voturi „pentru” 
al celor 12 consilieri locali prezenți.  

Se adoptă astfel Hotărârea nr.50/2021. 
Punctul 7 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.5649/16.09.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.5648/16.09.2021 
iniţiate de d-l primar, privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al comunei 
Zăbala, în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr.1 Zăbala, pentru anul 
școlar 2021-2022. 

o Raportul de specialitate cu nr.5650/16.09.2021; 
o Raportul de avizare nr.5741/21.09.2021 al Comisiei pentru agricultură. Activități 

Economico-Financiare. Amenajarea Teritoriului și Urbanism. 
o Se propune ca reprezentant al Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale nr.1 Zăbala, 

pentru anul școlar 2021-2022. 
- SZIGYÁRTÓ JÁNOS – NIMRÓD – a primit 9  voturi „pentru” şi 2 voturi „contra”  
- SZÁSZ IMRE -– a primit 11 voturi „pentru” şi 1 vot „contra” 
- SIDÓ GYÖRGY - – a primit 3  voturi „pentru” şi 9 abţineri 

 Nefiind alte propuneri, întrebări şi nici luări de cuvânt, Preşedintele de şedinţă supune 
votului proiectul de hotărâre, pe care consiliul local îl adoptă  cu unanimitate de voturi „pentru” 
al celor 12 consilieri locali prezenți.  

Se adoptă astfel Hotărârea nr.51/2021. 
Punctul 8 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.5655/16.09.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.5651/16.09.2021 
iniţiate de d-l primar, privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei 
Zăbala, în Comisia pentru prevenirea și combaterea bullyingului școlar, constituită la 
nivelul Școlii gimanziale nr.1 Zăbala, pentru anul școlar 2021-2022. 

o Raportul de specialitate cu nr.5656/16.09.2021; 
o Raportul de avizare nr.5742/21.09.2021 al Comisiei pentru agricultură. Activități 

Economico-Financiare. Amenajarea Teritoriului și Urbanism. 
o Se propune ca reprezentant al Comisiei pentru prevenirea și combaterea bullyingului 
școlar, constituită la nivelul Școlii gimanziale nr.1 Zăbala, pentru anul școlar 2021-2022 
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- SZIGYÁRTÓ JÁNOS – NIMRÓD – a primit 9  voturi „pentru” şi 1 vot „contra”, o 
abţinere 

- VÎRLAN MILICA - ȘTEFANIA  -– a primit 3 voturi „pentru” şi 5 voturi „contra”, 4 
abţineri 

 Nefiind alte propuneri, întrebări şi nici luări de cuvânt, Preşedintele de şedinţă supune 
votului proiectul de hotărâre, pe care consiliul local îl adoptă  cu unanimitate de voturi „pentru” 
al celor 12 consilieri locali prezenți.  

Se adoptă astfel Hotărârea nr.52/2021. 
Punctul 9 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.5658/16.09.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.5657/16.09.2021 
iniţiate de d-l primar, Proiect de hotărâre  privind transformarea unor posturi din cadrul 
aparatului de specialitate al Primarului Comunei Zăbala. 

o Raportul de specialitate cu nr.5659/16.09.2021; 
o Raportul de avizare nr.5743/21.09.2021 al Comisiei 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 unanimitate de voturi „pentru” 
al celor 12 consilieri locali prezenți.  

Se adoptă astfel Hotărârea nr.53/2021. 
 

Consilierii locali ai comunei Zăbala îl propun ca preşedinte de şedinţă pentru lunile 
octombrie – decembrie ale anului 2021, pe dl. Consilier local HEGYELI ZSOLT LEVENTE. 

Preşedintele de şedinţă supune votului propunerea, pe care consiliul local o aprobă în 
unanimitate, cu votul „pentru” al celor 12 consilieri locali prezenți. 

Se adoptă astfel Hotărârea nr. 54/2021. 
 
Diverse: 

 Reprezentantul Zoom Media, prezinta oferta pentru obţinerea statutului Staţiune 
Turistică de interes local al comunei Zăbala. 

 Domnul consilier Sido Gyorgy se interesează de situaţia podului distrus în urma 
inundaţiei, la care domnul Primar răspunde că de 51 zile este în analiză dosarul depus pentru 
despăubire. 

 Reprezentantul sătesc Opra Csaba prezintă problema castorilor din sat şi situaţia 
deteriorată a şcolii din Peteni. 

 Dl consilier local Ambrus Attila propune cumpărarea unui dulap pentru depozitare 
pentru Căminul Cultural din Tamașfalău și propune renovarea castelului Tury și lămurirea 
situației suprafeței aferente clădirii.  

 Domnul Hegyeli Zsolt Levente întreabă de legitimaţiile consilierilor locali, propune 
rezilierea contractului de vânzare cumpărare a Castelului Tury şi propune sancţionarea 
secretarei general uat cu mustrare pentru nerespectarea programului de lucru. 
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 Doamna consilier Vîrlan Milică Ştefania se interesează de situaţia şanţurilor din comună 
şi de procedura de vidanjare.  

Nefiind alte probleme de discutat şi nici luări de cuvânt, şedinţa ordinară a consiliului 
local al comunei Zăbala se încheie la orele 12,30. 

 
Zăbala, la 21 septembrie 2021 

 

 

 

 

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

                      DEMES BOTOND                                                    BARABÁS RÉKA 


