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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 30 
martie 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 
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Zăbala a fost convocată prin Dispoziţia nr.46/25 

martie 2021, emisă de Primarul comunei Zăbala. 
Şedinţa se deschide la orele 14,00 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 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 25 februarie 2021. 

În continuare dl. Primar prezintă ordinea de zi, astfel: 
o Proiect de hotărâre cu privind mandatarea reprezentantului Comunei Zăbala în Adunarea 

Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV pentru aprobarea 
modificării preţului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de 
canalizare practicat de operatorul regional  Gospodărie Comunală S.A.  
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o Proiect de hotărâre cu privire la completarea și modificarea hotărârii nr.36/2020 cu 
privire la delegarea gestiunii activității de gestionare a câinilor fără stăpân din comuna 
Zăbala. 

o Proiect de hotărâre cu privire la modificarea hotărârii nr.71/2020 cu privire la aprobarea 
impozitelor și taxelor locale pe anul 2021. 

o Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de inventar și aprobarea Raportului de 
evaluare pentru servicii de reevaluare construcții speciale, poduri , drumuri, străzi, 
clădiri, canalizare, terenuri din patrimoniul public și privat al comunei Zăbala. 

o Proiect de hotărâre privind înregistrarea Comunei Zăbala în Sistemul Naţional 
Electronic de Plată (SNEP) on-line a impozitelor şi taxelor locale utilizând cardul 
bancar, şi pentru instalarea unui terminal de plată (POS) precum şi stabilirea modului în 
care sunt suportate comisioanele aferente. 

o Proiect de hotărâre privind determinarea, încasarea și administrarea taxei speciale de 
salubritate pentru persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale şi întreprinderile familiale de pe raza comunei Zăbala județul Covasna. 

 
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.2194/26.03.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.2193/26.03.2021 
iniţiate de d-l primar, privind mandatarea reprezentantului Comunei Zăbala în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUACOV pentru aprobarea 
modificării preţului/tarifului serviciului public de alimentare cu apă potabilă şi de 
canalizare practicat de operatorul regional  Gospodărie Comunală S.A.  

o  Raportul de specialitate cu nr.2209/26.03.2021; 
o Raportul de avizare nr.2300/30.03.2021 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 13 consilieri locali prezenți.  

 Se adoptă astfel Hotărârea nr.13/2021. 
 
Punctul 2 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.2202/26.03.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.2199/26.03.2021 
iniţiate de d-l primar, cu privire la completarea și modificarea hotărârii nr.36/2020 cu 
privire la delegarea gestiunii activității de gestionare a câinilor fără stăpân din comuna 
Zăbala.  

o Raportul de specialitate cu nr.2203/26.03.2021; 
o Raportul de avizare nr.2298/30.03.2021 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.14/2021. 
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Punctul 3 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.2201/26.03.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.2198/26.03.2021 
iniţiate de d-l primar, cu privire la modificarea hotărârii nr.71/2020 cu privire la 
aprobarea impozitelor și taxelor locale pe anul 2021.  

o Raportul de specialitate cu nr.2207/26.03.2021; 
o Raportul de avizare nr.2297/30.03.2021 al Comisia pentru agricultură. Activități 

Economico-Financiare. Amenajarea Teritoriului și Urbanism. 
Consilierul local Hegyeli Zsolt propune ca taxa specială de salubritate pentru persoanele 
juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile 
familiale de pe raza comunei Zăbala județul Covasna, să fie la nivelul taxei speciale de 
salubritate aplicate pentru persoane fizice, majoritatea consilierilor nu au fost de acord 
cu această propunere.  
Nefiind alte propuneri, întrebări şi nici luări de cuvânt, Preşedintele de şedinţă supune 
votului proiectul de hotărâre, pe care consiliul local îl adoptă cu 10 voturi „pentru” și 3 
abțineri.  

 Se adoptă astfel Hotărârea nr.15/2021. 
 
Punctul 4 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.2205/26.03.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.2197/26.03.2021 
iniţiate de d-l primar, privind aprobarea listei de inventar și aprobarea Raportului de 
evaluare pentru servicii de reevaluare construcții speciale, poduri, drumuri, străzi, 
clădiri, canalizare, terenuri din patrimoniul public și privat al comunei Zăbala.   

o Raportul de specialitate cu nr.2206/26.03.2021; 
o Raportul de avizare nr.2298/30.03.2021 al Comisiei pentru învăţământ, sănătate şi 

familie. Activităţi social- culturale, culte. Muncă şi protecţie socială. Protecţie copii, 
tineret şi sport; 
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.16/2021. 
 
Punctul 5 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.2200/26.03.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.2196/26.03.2021 
iniţiate de d-l primar, privind înregistrarea Comunei Zăbala în Sistemul Naţional 
Electronic de Plată (SNEP) on-line a impozitelor şi taxelor locale utilizând cardul 
bancar, şi pentru instalarea unui terminal de plată (POS) precum şi stabilirea modului în 
care sunt suportate comisioanele aferente.   

o Raportul de specialitate cu nr.1992/19.03.2021; 
o Raportul de avizare nr.2299/30.03.2021 al Comisiei pentru protecţie mediu şi turism. 

Juridică şi de disciplină. Validare; 
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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.17/2021. 
 
Punctul 6 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.2195/26.03.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.2204/26.03.2021 
iniţiate de d-l primar, privind determinarea, încasarea și administrarea taxei speciale de 
salubritate pentru persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile 
individuale şi întreprinderile familiale de pe raza comunei Zăbala județul Covasna.   

o Raportul de specialitate cu nr.2208/26.03.2021; 
o Raportul de avizare nr.2298/30.03.2021 al Comisiei pentru protecţie mediu şi turism. 

Juridică şi de disciplină. Validare; 
Consilierul local Hegyeli Zsolt are două amendamente în legătură cu proiectul de mai 
sus, așa cum urmează:  

- Să nu se impună pentru persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale de pe raza comunei 
Zăbala județul Covasna, a unei cantități minime debitabile, el propune să se 
debiteze taxa specială de salibritate pentru persoanele fizice autorizate, 
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale de pe raza comunei 
Zăbala județul Covasna, pe bază de declarație; 

- La cererea persoanelor juridice, persoanelor fizice autorizate, întreprinderilor 
individuale şi întreprinderilor familiale de pe raza comunei Zăbala județul 
Covasna, însoțite cu acte doveditoare, să se aplice scutiri unde este cazul (în 
cazul suspendării actrivității, încetarea activității, etc.), 

Președintele de ședință supune votului primul amendament, care nu a fost acceptat de către 7 
consilieri locali și a fost acceptat de 3 consilieri local și 3 consilieri locali s-au abținut, 
președintele supune votului cel de al doilea amendament care a fost acceptat de 11 consilieri 
locali și s-au abținut doi consilieri locali. 

Nefiind alte propuneri, întrebări şi nici luări de cuvânt, Preşedintele de şedinţă supune 
votului proiectul de hotărâre cu amendamentul acceptat, pe care consiliul local îl adoptă 
cu 12 voturi „pentru” și un vot ”împotrivă”.  

 Se adoptă astfel Hotărârea nr.18/2021. 
 

Preşedintele de şedinţă solicită propuneri pentru desemnarea preşedintelui de şedinţă 
pentru lunile APRILIE – IUNIE ale anului 2021. 

Consilierii locali prezenți îi propun ca preşedinte de şedinţă pentru lunile APRILIE – 
IUNIE ale anului 2021, pe dl. Consilier local BURNICHI GHEORGHE –FLORIN. 

Preşedintele de şedinţă supune votului propunerea, pe care consiliul local o aprobă în 
unanimitate, cu votul „pentru” ai celor 13 consilieri locali prezenți. 

Se adoptă astfel Hotărârea nr.19/2021. 
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Diverse: 
Primarul Fejér Levente prezintă Raport asupra gestionării bunurilor din patrimoniul public 

și privat al comunei Zăbala pentru anul 2020. 
 
Şedinţa ordinară a consiliului local al comunei Zăbala se încheie la orele 16,35. 
 

Zăbala, la 30 martie 2021 
 

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

      AMBRUS ATTILA                             BARABÁS RÉKA 


