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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 27 
iulie 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: 
• Fejér Levente– Primarul comunei Zăbala 

• Barabás Réka – Secretarul general al comunei 

• Mátyás Katalin – Conducătorul compartimentului financiar – contabil 

• Császár Paula Lăcrimioara – Inspector în cadrul compartimentului de asistență 
socială  

Şedinţa ordinară a Consiliului Local Zăbala a fost convocată prin Dispoziţia nr.90/22 iulie 
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 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 17 iunie 2021. 

În continuare dl. Primar prezintă ordinea de zi, astfel: 
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o Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar 
pe trimestrul II anul 2021 al Comunei Zăbala  

o Proiect de hotărâre pentru aprobarea aderării Comunei Zăbala la Asociația de Dezvoltare 
Intercomunitară Turistică ”Ciomad-Balvanyos, Csomád - Bálványos Közösségek Közti 
Turizmusfejlesztesi Társulás” 

o Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Programului anual și a Ghidului 
Solicitantului, a Metodologiei Generale privind regimul finanțărilor nerambursabile din 
fondurile locale ale comunei Zăbala, alocate pentru activități nonprofit de interes local și 
a Regulamentului special al finanțărilor nerambursabile pentru culte religioase inclusive 
criteriile specifice de selecționare. 

o Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garantie pentru 
garantarea avansului acordat proiectului Modernizare străzi si reabilitarea drumului 
comunal DC10 în comuna Zabala, judeţul Covasna. 

o Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 
privind normele de gospodărire comunală pe teritoriul comunei Zăbala, jud. Covasna.40 

o Proiect de hotărâre privind nominalizarea operatorilor economici din rețeaua  comercială 
a comunei Zăbala, județul Covasna, care vor distribui produse  naționalizate către 
populație la mobilizare sau război. 

o Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii nr. 23/2021 privind asocierea 
U.A.T. Comunei Zăbala cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONĂ METROPOLITANĂ TÂRGU 
SECUIESC-COVASNA” 

o Proiect de hotărâre privind aprobarea participării comunei Zăbala la „Programul 
judeţean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural” în 
perioada 2021 – 2024  

 
o Diverse: Prezentarea raportului privind activitatea asistenților personali desfășurată în 

semestrul I al anului 2021, de către doamna Csaszar Paula Lăcrămioara. 
 
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.4751/22.07.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.4731/22.07.2021 
iniţiate de d-l primar, cu privire la aprobarea contului de încheiere al exercițiului bugetar 
pe trimestrul II anul 2021 al Comunei Zăbala. 

o Raportul de specialitate cu nr.4742/22.07.2021; 
o Raportul de avizare nr.4811/27.07.2021 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.36/2021. 
Punctul 2 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.4743/22.07.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.4732/22.07.2021 
iniţiate de d-l primar, pentru aprobarea aderării Comunei Zăbala la Asociația de 
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Dezvoltare Intercomunitară Turistică ”Ciomad-Balvanyos, Csomád - Bálványos 
Közösségek Közti Turizmusfejlesztesi Társulás. ” 

o Raportul de specialitate cu nr.4744/22.07.2021; 
o Raportul de avizare nr.4809/27.07.2021 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 12 voturi „pentru” și 1 abținere 
din partea consilierilor locali .  

Se adoptă astfel Hotărârea nr.37/2021. 
Punctul 3 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.4746/22.07.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.4730/22.07.2021 
iniţiate de d-l primar, cu privire la aprobarea Programului anual și a Ghidului 
Solicitantului, a Metodologiei Generale privind regimul finanțărilor nerambursabile din 
fondurile locale ale comunei Zăbala, alocate pentru activități nonprofit de interes local și 
a Regulamentului special al finanțărilor nerambursabile pentru culte religioase inclusive 
criteriile specifice de selecționare. 

o Raportul de specialitate cu nr.4747/22.07.2021; 
o Raportul de avizare nr.4810/27.07.2021 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 în unanimitate cu votul „pentru” 
al celor 13 consilieri locali prezenți.  

Se adoptă astfel Hotărârea nr.38/2021. 
Punctul 4 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.4754/22.07.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.4737/22.07.2021 
iniţiate de d-l primar, privind aprobarea solicitării prelungirii scrisorii de garantie pentru 
garantarea avansului acordat proiectului Modernizare străzi si reabilitarea drumului 
comunal DC10 în comuna Zabala, judeţul Covasna 

o Raportul de specialitate cu nr.4755/22.07.2021; 
o Raportul de avizare nr.4812/27.07.2021 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 în unanimitate cu votul „pentru” 
al celor 13 consilieri locali prezenți.  

Se adoptă astfel Hotărârea nr.39/2021. 
Punctul 5 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.4749/22.07.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.4748/22.07.2021 
iniţiate de d-l primar, pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a O.G. nr. 21/2002 
privind normele de gospodărire comunală pe teritoriul comunei Zăbala, jud. Covasna 

o Raportul de specialitate cu nr.4750/22.07.2021; 
o Raportul de avizare nr.4813/27.07.2021 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 12 voturi „pentru” și 1 
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”împotrivă”, din partea consilierului local Hegyeli Zsolt Levente, cu mențiunea, că în 
documentele de lucru, pe care secretarul general al comunei Zăbala, le-a transmis pe cale 
electronică consilierilor pentru studiere, în data de 23 iulie 2021, din greșeală în loc de 
Judecătoria Târgu Secuiesc a fost trecut Judecătoria Sebeș, eroare matreială care până la 
data ședinței de consiliu a fost corectată.  

Se adoptă astfel Hotărârea nr.40/2021. 
Punctul 6 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.4740/22.07.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.4397/22.07.2021 
iniţiate de d-l primar, privind nominalizarea operatorilor economici din rețeaua  
comercială a comunei Zăbala, județul Covasna, care vor distribui produse  naționalizate 
către populație la mobilizare sau război 

o Raportul de specialitate cu nr.4741/22.07.2021; 
o Raportul de avizare nr.4814/27.07.2021 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 în unanimitate cu votul „pentru” 
al celor 13 consilieri locali prezenți.  

Se adoptă astfel Hotărârea nr.41/2021. 
Punctul 7 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.4736/22.07.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.4746/22.07.2021 
iniţiate de d-l primar, privind revocarea Hotărârii nr. 23/2021 privind asocierea 
U.A.T. Comunei Zăbala cu alte unități administrativ-teritoriale, în vederea înființării 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONĂ METROPOLITANĂ TÂRGU 
SECUIESC-COVASNA” 

o Raportul de specialitate cu nr.4744/22.07.2021; 
o Raportul de avizare nr.4815/27.07.2021 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.42/2021. 
Punctul 8 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.4752/22.07.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.4738/22.07.2021 
iniţiate de d-l primar, privind aprobarea participării comunei Zăbala la „Programul 
judeţean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural” în 
perioada 2021 – 2024 43 

o Raportul de specialitate cu nr.4752/22.07.2021; 
o Raportul de avizare nr.4816/27.07.2021 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 în unanimitate cu votul „pentru” 
al celor 13 consilieri locali prezenți.  

Se adoptă astfel Hotărârea nr.43/2021. 
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Diverse: 
Secretarul general al comunei prezinta proiectele de hotărâri depuse și înregistrate de 

domnul consilier local Hegyeli Zsolt – Levente, și arată că două proiecte depuse de consilierul 
local nu sunt de competența consiliului local, iar al treilea proiect de hotărâre și referatuș de 
aprobare nu sunt semnate de domnul consilier local inițiator, motiv pentru care nu au fost 
înscrise pe proiectul ordinii de zi.  

Dna. Császár Paula Lăcrimioara – Inspector în cadrul compartimentului de asistență 
socială, prezintă raportul privind activitatea asistenților personali desfășurată în semestrul I al 
anului 2021.   

Domnul consilier local Hegyeli Zsolt Levente se interesează de la domnul Primar, când va 
avea loc Adunarea sătească privind alegerea Delegatului sătesc. Pentru satul Peteni, la care 
domnul Primar răspunde, că va avea loc în data de 9 august 2021, conform Dispoziției 
nr.89/2021. Domnul consilier local Hegyeși Zsolt Levente mai pune întrebări în legătură cu 
Fonduș Funciar, la care domnul Primar răspunde afirmativ, în sensul că s-au început lucrările în 
privința Fondului Funciar. 

 
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 27 iulie 2021 
 

 

 

 

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

                   DEMES BOTOND                                                      BARABÁS RÉKA 


