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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 25 

februarie 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 

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.28/18 

februarie 2021, emisă de Primarul comunei Zăbala. 
Şedinţa se deschide la orele 14,00 de Secretarul general al comunei, care constată că sunt 

prezenţi 11 consilieri locali în funcţie și 1 consilier locali ales de pe lista consilierilor locali 
supleanți, 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.72/29.12.2020. 

În continuare, preşedintele de şedinţă supune aprobării procesul - verbal al şedinţei 
ordinare din data de 28 ianuarie 2021. 

În continuare dl. Primar prezintă ordinea de zi, astfel: 
o Depunerea jurământului de către consilierul supleant validat de către Judecătoria Târgu 

Secuiesc prin încheierea din data de 05.02.2021. 
 

o Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pe perioada 
2021-2027. 
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o Proiect de hotărâre privind intabularea Stradei de Sus - tronson 3, Strada Românească și 
schimbarea denumirii din drum comunal Covasna-Surcea în DC13 și intabularea 
drumului DC13. 

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

o Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii şi a organigramei aparatului de 
specialitate al primarului 
Nefiind întrebări, alte propuneri de modificare, preşedintele de şedinţă supune aprobării 
ordinea de zi, care se aprobă în unanimitate, cu votul „ pentru” al celor 11 consilieri 
locali prezenți. 

 
Preşedintele de ședință roagă secretarul general al unităţii administrativ – teritoriale să 

prezinte încheierea pronunţată de judecătoria Târgu Secuiesc în data de 05.02.2021, prin care 
este validat mandatul consilierului supleant, declarat alesi. 

Preşedintele de ședință invită consilierul supleant declarat ales, Dl. Sidó György din 
partea UNIUNII DEMOCRATĂ MAGHIARĂ DIN ROMÂNIA, al cărui mandat a fost validat, 
să depună, potrivit art.117 alin.(1) din O.U.G. nr.57/2019, următorul jurământ în limba 
română: 

 ” Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce 
stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor comunei Zăbala. Aşa să îmi 
ajute Dumnezeu!”.  

acesta s-a prezentat, în faţa mesei special amenajate, pe care se afla un exemplar 
din Constituţia României şi Biblia . Consilierul a pus mâna stângă atât pe Constituţie, 
cât şi pe Biblie, şi a dat citire jurământului, după care a semnat jurământul de credinţă, 
imprimat pe un formular special.  

Un exemplar al jurământului se păstrează la dosarul de constituire, iar al doilea 
s-a înmânat consilierului local. 

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

o Referatul de aprobare nr.1052/23.02.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.1047/23.02.2021 
iniţiate de d-l primar, cu privire la aprobarea Strategiei de dezvoltare locală pe perioada 
2021-2027. 

o  Raportul de specialitate cu nr.1056/23.02.2021; 
o Raportul de avizare nr.1090/25.02.2021 al Comisiei pentru protecţie mediu 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 celor 11 consilieri locali prezenți.  

 Se adoptă astfel Hotărârea nr.9/2021. 
 
Punctul 2 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.1051/23.02.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.1050/23.02.2021 
iniţiate de d-l primar, privind intabularea Stradei de Sus - tronson 3, Strada Românească 
și schimbarea denumirii din drum comunal Covasna-Surcea în DC13 și intabularea 
drumului DC13.  
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o Raportul de specialitate cu nr.1055/23.02.2021; 
o Raportul de avizare nr.1089/25.02.2021 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 11 consilieri locali prezenți.  

 Se adoptă astfel Hotărârea nr.10/2021. 
 
Punctul 3 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.1054/23.02.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.1047/23.02.2021 
iniţiate de d-l primar, privind transformarea unor posturi din cadrul aparatului de 
specialitate al Primarului Comunei Zăbala.  

o Raportul de specialitate cu nr.1059/23.02.2021; 
o Raportul de avizare nr.1092/25.02.2021 al al Comisiei pentru protecţie mediu 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 celor 11 consilieri locali prezenți.  

 Se adoptă astfel Hotărârea nr.11/2021. 
 
Punctul 4 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.1053/23.02.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.1049/23.02.2021 
iniţiate de d-l primar, privind modificarea statului de funcţii şi a organigramei aparatului 
de specialitate al primarului.   

o Raportul de specialitate cu nr.1058/23.02.2021; 
o Raportul de avizare nr.1091/25.02.2021 al al Comisiei pentru protecţie mediu 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 celor 11 consilieri locali prezenți.  

 Se adoptă astfel Hotărârea nr.12/2021. 
Diverse: 
Primarul Fejér Levente prezintă raportul privind satrea economică, socială și de mediu al 

comunei Zăbala în anul 2020. 
 
Şedinţa ordinară a consiliului local al comunei Zăbala se încheie la orele 16,25. 
 

Zăbala, la 25 februarie 2021 
 

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

      AMBRUS ATTILA                             BARABÁS RÉKA 


