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ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI 
ZĂBALA 
 

 
PROCES – VERBAL 

încheiat în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local al comunei Zăbala, din data 
de 5 octombrie 2021, desfășurată în Sala de şedinţe a Primăriei Zăbala 

 
Sunt prezenţi consilierii locali: 
1.AMBRUS ATTILA 
2.SZIGYÁRTÓ JÁNOS – NIMRÓD  
3.PAPP JÁNOS  
4.BENEDEK JOZSEF  
5.KOVÁCS LEHEL  
6.DEMES BOTOND  
7.HEGYELI ZSOLT – LEVENTE  
8.PĂTRÂNJEL NICOLAE  
9. SZÁSZ IMRE 
10. SIDÓ GYÖRGY 

Mai particip ă: 
• Fejér Levente– Primarul comunei Zăbala 

• Barabás Réka – Secretarul general al comunei 
• Opra Csaba – delegatul sătesc al satului Peteni 
Şedinţa ordinară a Consiliului Local Zăbala a fost convocată prin Dispoziţia nr.117/1 

octombrie 2021, emisă de Primarul comunei Zăbala. 
Şedinţa se deschide la orele 09,00 de Secretarul general al comunei, care constată că sunt 

prezenţi 10 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 HEGYELI ZSOLT - LEVENTE, ales prin 
Hotărârea nr.54/21.09.2021. 

În continuare, preşedintele de şedinţă supune aprobării procesul - verbal al şedinţei 
ordinare din data de 28 septembrie 2021. 

În continuare dl. Primar prezintă ordinea de zi, astfel: 
o Proiect de hotărâre privind aprobarea dezlipirii imobilului Drum comunal DC 9, în 

suprafață de 52.222 mp, situat în intravilanul satului Surcea și extravilanul comunei 
Zăbala, înscris în Cartea funciară nr.25425 Zăbala, aparținând domeniului public al 
comunei Zăbala, în două loturi. 

o  Proiect de hotărâre privind aprobarea defalcării porțiunii de străzi, situat între drumul 
comunal DC 10 (Zăbala - Surcea) și Drumul comunal DC13 (Covasna - Surcea), 
clasificarea străzii în drum comunal, atribuirea denumirii drumului comunal în ”Drum 
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comunal DC13A” și intabularea ”Drumului comunal DC13A„, aparținând domeniului 
public al comunei Zăbala. 

 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.5944/01.10.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.5942/01.10.2021 
iniţiate de d-l primar, privind aprobarea dezlipirii imobilului Drum comunal DC 9, în 
suprafață de 52.222 mp, situat în intravilanul satului Surcea și extravilanul comunei 
Zăbala, înscris în Cartea funciară nr.25425 Zăbala, aparținând domeniului public al 
comunei Zăbala, în două loturi. 

o Raportul de specialitate cu nr.5943/01.10.2021; 
o Raportul de avizare nr.5975/05.10.2021 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 10 consilieri locali prezenți.  
Se adoptă astfel Hotărârea nr.57/2021 
Punctul 2 de pe ordinea de zi:   
În cadrul acestui punct sunt prezentate următoarele:  

o Referatul de aprobare nr.5947/01.10.2021 şi Proiectul de hotărâre nr.5945/01.10.2021 
iniţiate de d-l primar, privind aprobarea defalcării porțiunii de străzi, situat între drumul 
comunal DC 10 (Zăbala - Surcea) și Drumul comunal DC13 (Covasna - Surcea), 
clasificarea străzii în drum comunal, atribuirea denumirii drumului comunal în ”Drum 
comunal DC13A” și intabularea ”Drumului comunal DC13A„, aparținând domeniului 
public al comunei Zăbala. 

o Raportul de specialitate cu nr.5946/01.10.2021; 
o Raportul de avizare nr.5976/05.10.2021 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 10 consilieri locali prezenți.  

Se adoptă astfel Hotărârea nr.58/2021. 
 
Nefiind alte probleme de discutat şi nici luări de cuvânt, şedinţa extraordinară a consiliului 

local al comunei Zăbala se încheie la orele 09,25. 
 

Zăbala, la 5 octombrie 2021 
 
 

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


