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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 29 
octombrie 2021, desfășurată online   

 
Sunt prezenţi consilierii locali: 

1.  AMBRUS ATTILA    
2. BENEDEK JÓZSEF      
3.  BURNICHI GHEORGHE-FLORIN      
4. DEMES BOTOND                                  
5. KOVÁCS LEHEL                         
6. MÁTYÁS SZABOLCS   
7. PAPP JÁNOS    
8. PĂTRÂNJEL NICOLAE   
9. SIDÓ GYÖRGY                                      
10. SZÁSZ IMRE                  
11. SZIGYARTÓ JÁNOS- NIMRÓD    
12. VÎRLAN MILICA - ȘTEFANIA    
13. HEGYELI ZSOLT – LEVENTE 

Mai particip ă: 
• Fejér Levente– Primarul comunei Zăbala 

• Barabás Réka – Secretarul general al comunei 
• Bicskei – Turoczy Zsuzsanna – Conducătorul compartimentului financiar – contabil 

• Opra Csaba – delegatul sătesc al satului Peteni 
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Zăbala a fost convocată prin Dispoziţia nr.131/ 22 

octombrie 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 HEGYELI ZSOLT - LEVENTE, ales prin 
Hotărârea nr.54/21.09.2021. 
 Președintele de ședință este dl.consilier local HEGYELI ZSOLT – LEVENTE 
menționează, că după cunoștințele lui dl.consilier MÁTYÁS SZABOLCS este condamnat 
printr-o hotărâre judecătorească și conform art.204 alin.2 lit.g din Ordonanța de Urgență 
nr.57/2019, calitatea lui de consilier local, încetează de drept înainte de expirarea duratei 
normale a mandatului, în acestă situație. Secretarul general al comunei invocă tot acest articol 
alin. 8 și menționează că nu a primit ordin de la prefectul județului Covasna în acest sens. 
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În continuare, preşedintele de şedinţă supune aprobării procesul - verbal al şedinţei 

extraordinare din data de 15 octombrie 2021. 
În continuare dl. Primar prezintă ordinea de zi, astfel: 

o Proiect de hotărâre privind actualizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență 
la nivelul comunei Zăbala, județul Covasna 

o  Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general și Indicatorilor tehnico – 
economici privind înființarea sistemului de canalizare menajeră în localitățile 
Tamașfalău și Surcea, comuna Zăbala, județul Covasna, precum și aprobarea participării 
la Programul Naţional de Investiţii ''Anghel Saligny'' cu acest obiectiv.  

o Proiect de hotărâre privind aprobarea Devizului general și Indicatorilor tehnico – 
economici privind înființarea sistemului de alimentare cu apă în localitățile Tamașfalău 
și Surcea, comuna Zăbala, județul Covasna, precum și aprobarea participării la 
Programul Naţional de Investiţii ''Anghel Saligny'' cu acest obiectiv.  

o Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 
aferent investiției „Modernizare drum comunal DC9 între Surcea și Peteni, în comuna 
Zăbala, judeţul Covasna”, care se va depune în cadrul Programului Național de Investiții 
„Anghel Saligny” 

o Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 
aferent investiției „Modernizare drum comunal DC9 între Peteni și limit ă UAT Zăbala, 
în comuna Zăbala, judeţul Covasna”, care se va depune în cadrul Programului Național 
de Investiții „Anghel Saligny” 

o Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 
aferent investiției „Modernizare drum comunal DC13 între limită UAT Zăbala și Surcea, 
în comuna Zăbala, judeţul Covasna”, care se va depune în cadrul Programului Național 
de Investiții „Anghel Saligny” 

o Proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ 
aferent investiției „Modernizare drum comunal DC13A între DC10 și DC13, în comuna 
Zăbala, judeţul Covasna”, care se va depune în cadrul Programului Național de Investiții 
„Anghel Saligny” 

o Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii terenului în suprafață de 33.095 mp 
reprezentând sectorul de drum comunal DC9 și a terenului în suprafață de 78.818 mp 
reprezentând drumul comunal DC10, situate în comuna Zăbala, din domeniul public al 
comunei Zăbala în domeniul public al județului Covasna 

o Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de Execuție al Bugetului Local al 
Comunei Zăbala pe Trim. III în limita prevederilor și creditelor bugetare aprobate prin 
buget pe anul 2021. 

 Nefiind întrebări, alte propuneri de modificare, preşedintele de şedinţă supune aprobării 
ordinea de zi, care se aprobă în unanimitate, cu votul „ pentru” al celor 10 consilieri locali 
prezenți. 

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

o Referatul de aprobare nr.6264/22.10.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.6262/11.10.2021 
iniţiate de d-l primar, privind actualizarea Serviciului Voluntar pentru Situații de 
Urgență la nivelul comunei Zăbala, județul Covasna. 

o Raportul de specialitate cu nr.6263/22.10.2021; 
o Raportul de avizare nr.6498/29.10.2021 al Comisiei pentru protecţie mediu şi turism. 

Juridică şi de disciplină. 
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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 îl adoptă cu unanimitate de voturi 
„pentru” al celor 13 consilieri locali prezenți.  
Se adoptă astfel Hotărârea nr.61/2021 
Punctul 2 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.6267/22.10.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.6265/22.10.2021 
iniţiate de d-l primar, privind aprobarea Devizului general și Indicatorilor tehnico – 
economici privind înființarea sistemului de canalizare menajeră în localitățile 
Tamașfalău și Surcea, comuna Zăbala, județul Covasna, precum și aprobarea participării 
la Programul Naţional de Investiţii ''Anghel Saligny'' cu acest obiectiv. 

o Raportul de specialitate cu nr.6266/22.10.2021; 
o Raportul de avizare nr.6499/29.10.2021 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 cu 12 voturi „pentru” şi 1 o 
abținere din partea dl.consilier local HEGYELI ZSOLT – LEVENTE, pentru faptul că nu a 
avut timp să cinsulte materialul de ședință, al celor 13 consilieri locali prezenți.  

Se adoptă astfel Hotărârea nr.62/2021. 
Punctul 3 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.6269/22.10.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.6268/22.10.2021 
iniţiate de d-l primar, privind aprobarea Devizului general și Indicatorilor tehnico – 
economici privind înființarea sistemului de alimentare cu apă în localitățile Tamașfalău 
și Surcea, comuna Zăbala, județul Covasna, precum și aprobarea participării la 
Programul Naţional de Investiţii ''Anghel Saligny'' cu acest obiectiv. 

o Raportul de specialitate cu nr.6270/22.10.2021; 
o Raportul de avizare nr.6470/29.10.2021 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 cu 12 voturi „pentru” şi 1 o 
abținere din partea dl.consilier local HEGYELI ZSOLT – LEVENTE, pentru faptul că nu a 
avut timp să cinsulte materialul de ședință, al celor 13 consilieri locali prezenți.  

Se adoptă astfel Hotărârea nr.63/2021. 
Punctul 4 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.6273/22.10.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.6271/22.10.2021 
iniţiate de d-l primar, privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ aferent investiției „Modernizare drum comunal DC9 între Surcea și Peteni, în 
comuna Zăbala, judeţul Covasna”, care se va depune în cadrul Programului Național de 
Investiții „Anghel Saligny” 

o Raportul de specialitate cu nr.6272/22.10.2021; 
o Raportul de avizare nr.6471/29.10.2021 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 cu 12 voturi „pentru” şi 1 o 
abținere din partea dl.consilier local HEGYELI ZSOLT – LEVENTE, pentru faptul că nu a 
avut timp să cinsulte materialul de ședință, al celor 13 consilieri locali prezenți.  
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Se adoptă astfel Hotărârea nr.64/2021. 
Punctul 5 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.6276/22.10.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.6274/22.10.2021 
iniţiate de d-l primar, privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ aferent investiției „Modernizare drum comunal DC9 între Peteni și limit ă UAT 
Zăbala, în comuna Zăbala, judeţul Covasna”, care se va depune în cadrul Programului 
Național de Investiții „Anghel Saligny” 

o Raportul de specialitate cu nr.6275/22.10.2021; 
o Raportul de avizare nr.6472/29.10.2021 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 cu 12 voturi „pentru” şi 1 o 
abținere din partea dl.consilier local HEGYELI ZSOLT – LEVENTE, pentru faptul că nu a 
avut timp să cinsulte materialul de ședință, al celor 13 consilieri locali prezenți.  

Se adoptă astfel Hotărârea nr.65/2021. 
Punctul 6 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.6278/22.10.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.6277/22.10.2021 
iniţiate de d-l primar, privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ aferent investiției „Modernizare drum comunal DC13 între limită UAT Zăbala 
și Surcea, în comuna Zăbala, judeţul Covasna”, care se va depune în cadrul Programului 
Național de Investiții „Anghel Saligny” 

o Raportul de specialitate cu nr.6279/22.10.2021; 
o Raportul de avizare nr.6473/29.10.2021 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 cu 12 voturi „pentru” şi 1 o 
abținere din partea dl.consilier local HEGYELI ZSOLT – LEVENTE, pentru faptul că nu a 
avut timp să cinsulte materialul de ședință, al celor 13 consilieri locali prezenți.  

Se adoptă astfel Hotărârea nr.66/2021. 
Punctul 7 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.6289/25.10.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.6280/22.10.2021 
iniţiate de d-l primar, privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general 
estimativ aferent investiției „Modernizare drum comunal DC13A între DC10 și DC13, 
în comuna Zăbala, judeţul Covasna”, care se va depune în cadrul Programului Național 
de Investiții „Anghel Saligny” 

o Raportul de specialitate cu nr.6290/25.10.2021; 
o Raportul de avizare nr.6474/29.10.2021 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 cu 12 voturi „pentru” şi 1 o 
abținere din partea dl.consilier local HEGYELI ZSOLT – LEVENTE, pentru faptul că nu a 
avut timp să cinsulte materialul de ședință, al celor 13 consilieri locali prezenți.  

Se adoptă astfel Hotărârea nr.67/2021. 
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Punctul 8 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.6303/25.10.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.6301/25.10.2021 
iniţiate de d-l primar, privind aprobarea trecerii terenului în suprafață de 33.095 mp 
reprezentând sectorul de drum comunal DC9 și a terenului în suprafață de 78.818 mp 
reprezentând drumul comunal DC10, situate în comuna Zăbala, din domeniul public al 
comunei Zăbala în domeniul public al județului Covasna 

o Raportul de specialitate cu nr.6305/25.10.2021; 
o Raportul de avizare nr.6475/29.10.2021 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 cu unanimitate de voturi 
„pentru” al celor 13 consilieri locali prezenți.  

Se adoptă astfel Hotărârea nr.68/2021. 
Punctul 9 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.6307/25.10.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.6306/25.10.2021 
iniţiate de d-l primar, privind aprobarea Contului de Execuție al Bugetului Local al 
Comunei Zăbala pe Trim. III în limita prevederilor și creditelor bugetare aprobate prin 
buget pe anul 2021. 

o Raportul de specialitate cu nr.6414/28.10.2021; 
o Raportul de avizare nr.6476/29.10.2021 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 cu 12 voturi „pentru” şi 1 o 
abținere din partea dl.consilier local HEGYELI ZSOLT – LEVENTE, pentru faptul că nu a 
avut timp să cinsulte materialul de ședință, al celor 13 consilieri locali prezenți.  

Se adoptă astfel Hotărârea nr.69/2021. 
 

Diverse: 

 Domnul consilier local Hegyeli Zsolt – Levente întreabă pe dl.Primar dacă a fost 
adoptată vreo hotărâre pentru furarea puțurilor din cimitir, șa care domnul primar răspunde că a 
fost rectificat bugetul în acest sens în luna septembrie prin HCL.  

Nefiind alte probleme de discutat şi nici luări de cuvânt, şedinţa extraordinară a consiliului 
local al comunei Zăbala se încheie la orele 11,00. 

 
Zăbala, la 29 octombrie 2021 

 
 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,                             SECRETAR GENERAL U.A.T., 
            HEGYELI ZSOLT - LEVENTE                                              BARABÁS RÉKA 


