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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 
mai 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 
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Zăbala a fost convocată prin Dispoziţia nr.64/27 mai 

2021, emisă de Primarul comunei Zăbala. 
Şedinţa se deschide la orele 12,00 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 14 aprilie 2021. 

În continuare dl. Primar prezintă ordinea de zi, astfel: 
 

o Proiect de hotărâre privind asocierea U.A.T. Zăbala cu alte unități administrativ-
teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONĂ 
METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC - COVASNA” 
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o  Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe 
trimestrul I anul 2021 al Comunei Zăbala 

o  Proiect de hotărâre privind aprobarea inventarului anual al Primăriei Comunei Zăbala 
pentru anul 2020. 

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

o Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
68/2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Zăbala, în 
Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității, constituită la nivelul Școlii Gimanziale nr.1 
Zăbala. 

o Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Regulamentului privind 
determinarea, încasarea și administrarea taxei speciale de salubritate pentru persoanele 
juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și întreprinderile 
familiale de pe raza comunei Zăbala județul Covasna, regulament anexă care, conform 
Art. 2 face parte integrantă din Hotărârea nr. 18/2021 a Consiliului local Zăbala. 

o Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea HCL nr.12/2021 cu privire 
la modificarea şi actualizarea statului de funcţii şi a organigramei aparatului de 
specialitate primarului . 

o Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Solomon 
Dumitru. 

 
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. 

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

o Referatul de aprobare nr.2493/23.02.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.2491/09.04.2021 
iniţiate de d-l primar, privind asocierea U.A.T. Zăbala cu alte unități administrativ-
teritoriale, în vederea înființării Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ZONĂ 
METROPOLITANĂ TÂRGU SECUIESC - COVASNA” 

o Raportul de specialitate cu nr.3629/21.05.2021; 
o Raportul de avizare nr.3728/27.05.2021 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 un 
vot ”împotrivă” din partea domnului consilier Hegyeli Zsolt – Levente, cu mențiunea că 
nu i s-a pus la dispoziție Anexa la proiectul de hotarare, care a fost pus la dispozitia 
consilierilor în cursul ședinței și prin format electronic și prin suport de hartie.  

 Se adoptă astfel Hotărârea nr.23/2021. 
 
Punctul 2 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.3634/21.05.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.3630/21.05.2021 
iniţiate de d-l primar, privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe 
trimestrul I anul 2021 al Comunei Zăbala; 

o Raportul de specialitate cu nr.3650/21.05.2021; 
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o Raportul de avizare nr.3729/27.05.2021 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.24/2021. 
 
Punctul 3 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.3639/21.05.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.3632/21.05.2021 
iniţiate de d-l primar, privind aprobarea inventarului anual al Primăriei Comunei Zăbala 
pentru anul 2020. 

o Raportul de specialitate cu nr.3638/21.05.2021; 
o Raportul de avizare nr.3730/27.05.2021 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.25/2021. 
 
Punctul 4 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.3651/21.05.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.3631/21.05.2021 
iniţiate de d-l primar, privind aprobarea listei obiectelor de inventar de mică valoare 
propuse pentru casare 

o Raportul de specialitate cu nr.3647/21.05.2021; 
o Raportul de avizare nr.3731/27.05.2021 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.26/2021. 
 

Punctul 5 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.3652/21.05.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.3633/21.05.2021 
iniţiate de d-l primar, privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 
68/2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al comunei Zăbala, în 
Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității, constituită la nivelul Școlii Gimanziale nr.1 
Zăbala. 

o Raportul de specialitate cu nr.3632/21.05.2021; 
o Raportul de avizare nr.3732/27.05.2021 al Comisia pentru protecţie mediu şi turism. 

Juridică şi de disciplină. 
 Se desemnează consilierii locali, ca reprezentant al Comisiei de evaluare și asigurare a 
calității al Școlii Gimnaziale nr.1 Zăbala, domnul Pătrânjel Nicolae și doamna Vîrlan Milica 
Ștefania. Domnul Pătrânjel Nicolae a primit 10 voturi, iar doamna Vîrlan Milica Ștefania 2 
voturi.  
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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 în unanimitate cu votul „pentru” al celor 
13 consilieri locali prezenți.  

Se adoptă astfel Hotărârea nr.27/2021. 
 

Punctul 6 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.3645/21.05.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.3644/21.05.2021 
iniţiate de d-l primar, privind privind modificarea și completarea Regulamentului 
privind determinarea, încasarea și administrarea taxei speciale de salubritate pentru 
persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale și 
întreprinderile familiale de pe raza comunei Zăbala județul Covasna, regulament anexă 
care, conform Art. 2 face parte integrantă din Hotărârea nr. 18/2021 a Consiliului local 
Zăbala. 

o Raportul de specialitate cu nr.3646/21.05.2021; 
o Raportul de avizare nr.3730/27.05.2021 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 nu îl adoptă cu 4 voturi „pentru”, 5 voturi 
”împotrivă” și 4 abțineri din partea consilierilor locali .  

 
Punctul 7 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.3613/21.05.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.3643/21.05.2021 
iniţiate de d-l primar, cu privire la modificarea și completarea HCL nr.12/2021 cu 
privire la modificarea şi actualizarea statului de funcţii şi a organigramei aparatului de 
specialitate primarului . 

o Raportul de specialitate cu nr.3614/21.05.2021; 
o Raportul de avizare nr.3730/27.05.2021 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.28/2021. 
 

Punctul 8 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.3653/21.05.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.3641/21.05.2021 
iniţiate de d-l primar, privind acordarea unui ajutor de urgenţă domnului Solomon 
Dumitru. 

o Raportul de specialitate cu nr.3654/21.05.2021; 
o Raportul de avizare nr.3734/27.05.2021 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.29/2021. 
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Diverse: 
Secretarul general al comunei prezinta adresa domnului consilier Hegyeli Zsolt – Levente, 

privind cererea de revocare a HCL nr.18/2021 și supune dezbaterii consiliului, consilierii nu au 
nimic de zis în privința asta. 

Domnul primar prezinta cererea domnului Sebestyen Tibor Levente, cu privire la anularea 
a sumei datorate către bugetul general, care se compune din trei chitanțe și care au fost furate 
după spusele dânsului de casiera Szabo Edit., consilierii cad de comun acord că ei nu au 
competența de a anula debite bugetul local. 

Şedinţa ordinară a consiliului local al comunei Zăbala se încheie la orele 15,45. 
 
 
 

Zăbala, la 27 mai 2021 
 

 

 

 

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

          BURNICHI GHEORGHE –FLORIN                               BARABÁS RÉKA 


