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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 28 
ianuarie 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.BURNICHI GHEORGHE –FLORIN 
6..KOVÁCS LEHEL  
7.DEMES BOTOND  
8.VÎRLAN MILICA - ȘTEFANIA   
9.HEGYELI ZSOLT – LEVENTE  
10.PĂTRÂNJEL NICOLAE  
11. AMBRUS ATTILA 
12. SZÁSZ IMRE 

Mai particip ă: 
• Fejér Levente– Primarul comunei Zăbala 

• Barabás Réka – Secretarul general al comunei 
Şedinţa extraordinară a Consiliului Local Zăbala a fost convocată prin Dispoziţia nr.16/22 

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

12 consilieri locali în funcţie, astfel şedinţa extraordinară 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 29 decembrie 2020. 

Nefiind alte întrebări, interpelări, procesul-verbal al ședinței anterioare se supune 
aprobării. 12 consilieri au votat ”pentru” aprobarea procesului verbal în forma inițială. Astfel, 
cu unanimitate de voturi procesul verbal întocmit cu ocazia ședinței din data de 29.12.2020 a 
fost aprobat în forma inițială. 

În continuare dl. Primar prezintă ordinea de zi, astfel: 
1.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 
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2.  Proiect de hotărâre  privind aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului adițional 
nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și depozitare deșeuri în 
județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna și S.C. ECO BIHOR S.R.L. 
3.Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare din 
comuna Zăbala, judeţul Covasna pentru anul școlar 2021 – 2022. 
 
4. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de evaluare a performantelor profesionale 
individuale ale secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale Comuna Zăbala, 
Jud.Covasna 
5.Proiect de hotărâre cu privire la modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local Zăbala 
nr:29/2020 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. 
6.  Proiect de hotărâre privind constatarea încetării prin demisie a mandatului de consilier local 
al domnului Harai Lorant şi declararea ca vacant a locului de consilier local. 
7.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de Execuție al Bugetului Local al Comunei 
Zăbala pe Trim. IV în limita precederilor și creditelor bugetare aprobate prin buget pe anul 
2020. 
8. Proiect de hotărâre cu privire la modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local 
nr.43/2017 privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr.21/2017 privind implementarea 
proiectului “Modernizarea străzi și reabilitare drum comunal DC10 în comuna Zăbala, județul 
Covasna”  

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

Referatul de aprobare nr.272/25.01.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.260/25.01.2021 iniţiate de 
d-l primar, cu privire la 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. 279/25.01.2021;  
o Raportul de avizare nr.349/29.01.2021 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 cu 11 voturi „pentru” și un 
vot ”contra” din partea consilierului local Hegyeli Zsolt, cine consideră că este aberant 
majorarea tarifului de salubritate, ca atare nu este de acord cu acest lucru. 

 Se adoptă astfel Hotărârea nr.1/2021. 
Punctul 2 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.271/25.012.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.261/25.01.2021 
iniţiate de d-l primar, cu privire la aprobarea unui studiu, precum și a proiectului Actului 
adițional nr. 5 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului de transfer, tratare și 
depozitare deșeuri în județul Covasna nr. 128/28.04.2017, încheiat între județul Covasna 
și S.C. ECO BIHOR S.R.L, 
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o  Raportul de specialitate cu nr.276/25.01.2021;  
o Raportul de avizare nr.350/29.01.2021 al Comisiei de specialitate 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 12 consilieri locali prezenți.  

 Se adoptă astfel Hotărârea nr.2/2021. 

 
Punctul 3 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.269/25.01.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.261/25.01.2021 
iniţiate de d-l primar, cu privire la aprobarea organizării şi funcţionării reţelei şcolare din 
comuna Zăbala, judeţul Covasna pentru anul școlar 2021 – 2022, 

o  Raportul de specialitate cu nr.278/25.01.2021;  
o Raportul de avizare nr.351/29.01.2021 al Comisiei de specialitate 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 12 consilieri locali prezenți.  

 Se adoptă astfel Hotărârea nr.3/2021. 

Punctul 4 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.274/25.01.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.261/25.01.2021 
iniţiate de d-l primar, cu privire la constituirea Comisiei de evaluare a performantelor 
profesionale individuale ale secretarului general al unitatii administrativ-teritoriale 
Comuna Zăbala, Jud.Covasna, 

o  Raportul de specialitate cu nr.280/25.01.2021;  
o Raportul de avizare nr.352/29.01.2021 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 12 consilieri locali prezenți.  

 Se adoptă astfel Hotărârea nr.4/2021. 

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

o Referatul de aprobare nr.273/25.01.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.261/25.01.2021 
iniţiate de d-l primar, cu privire la modificarea și completarea hotărârii Consiliului Local 
Zăbala nr:29/2020 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. 
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o  Raportul de specialitate cu nr.275/25.01.2021;  
o Raportul de avizare nr.354/29.01.2021 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 12 consilieri locali prezenți.  

 Se adoptă astfel Hotărârea nr.5/2021. 

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

o Referatul de aprobare nr.279/25.01.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.259/25.01.2021 
iniţiate de d-l primar, privind constatarea încetării prin demisie a mandatului de consilier 
local al domnului Harai Lorant şi declararea ca vacant a locului de consilier local. 

o  Raportul de specialitate cu nr.230/25.01.2021;  
o Raportul de avizare nr.353/29.01.2021 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 12 consilieri locali prezenți.  

 Se adoptă astfel Hotărârea nr.6/2021. 

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

o Referatul de aprobare nr.270/25.01.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.263/25.01.2021 
iniţiate de d-l primar, privind aprobarea Contului de Execuție al Bugetului Local al 
Comunei Zăbala pe Trim. IV în limita precederilor și creditelor bugetare aprobate prin 
buget pe anul 2020. 

o Raportul de specialitate cu nr.277/25.01.2021;  
o Raportul de avizare nr.354/29.01.2021 al Comisiei de specialitate 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 12 consilieri locali prezenți.  

 Se adoptă astfel Hotărârea nr.7/2021. 

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

o Referatul de aprobare nr.261/25.01.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.265/25.01.2021 
iniţiate de d-l primar, cu privire la modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului 
Local nr.43/2017 privind modificarea Anexei nr.1 la HCL nr.21/2017 privind 
implementarea proiectului “Modernizarea străzi și reabilitare drum comunal DC10 în 
comuna Zăbala, județul Covasna” 

o Raportul de specialitate cu nr.251/25.01.2021;  
o Raportul de avizare nr.360/29.01.2021 al Comisiei de specialitate 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 în unanimitate cu votul 
„pentru” al celor 12 consilieri locali prezenți.  

 Se adoptă astfel Hotărârea nr.8/2021. 

Diverse: 
- Domnul consilier local Hegyeli Zsolt propune spre amenajarea unei căi pietonale în fața 

Grădiniței din satul Zăbala și drenarea apei pluviale provenită din această zonă, pe care 
toți consilierii prezenți la ședință le susțin. 

Nefiind alte probleme de discutat şi nici luări de cuvânt, şedinţa extraordinară a consiliului 
local al comunei Zăbala se încheie la orele 15,45. 

 
 
 
 
Zăbala, la 28 ianuarie 2021 

 
 
  
 
 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,                            SECRETAR GENERAL U.A.T., 
      AMBRUS ATTILA                            BARABÁS RÉKA 


