
JUDEłUL COVASNA 
CONSILIUL LOCAL ZĂBALA                                            
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

Cu privire la instrumentarea proiectului “Modernizare drumuri de acces şi  

de exploataŃie agricolă în comuna Zăbala, judeŃul Covasna”. 

 
 

Consiliul local al comunei Zăbala, judeŃul Covasna întrunit în şedinŃa extraordinară din 

data de 08 septembrie 2015, 

 

Având în vedere Proiectul de hotărâre şi Expunerea de motive cu privire la aprobarea 

D.A.L.I. şi a Devizului General reactualizat pentru lucrările de intervenŃie în cadrul proiectului 

“Modernizare drumuri de acces şi de exploataŃie agricolă în comuna Zăbala, judeŃul Covasna”, 

întocmit şi iniŃia de către d-nul viceprimar, 

Având în vedere Ordinul Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale nr. 

1804/30.07.2015, de aprobare a manualului de procedură de evaluare-selectare a Cererilor de 

FinanŃare pentru proiectele eligibile aferente măsurii 125 din cadrul PNDR, fără finanŃare în 

sesiunea 01-11 mai 2011, şi în conformitate cu prevederile Regulamentului de organizare şi 

funcŃionare al Comitetului de selecŃie şi al Comisiei de contestaŃii pentru proiectele aferente 

măsurilor din PNDR 2007-2013 aprobat prin Ordinul MADR nr. 28/31.01.2011 cu completările 

şi modificările ulterioare, 

Având în vedere procedurile de accesare a investiŃiilor care sunt finanŃate prin FEADR şi 

prevederile Ghidului Solicitantului pentru Măsura 125 „ ÎmbunătăŃirea şi dezvoltarea 

infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii ” care se încadrează în 

Axa I – „ ÎmbunătăŃirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea 

agriculturii şi silviculturii” , 

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. ”d” din Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 



În temeiul  art. 115 alin. (1) lit. „b”, din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică 

locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Se aprobă D.A.L.I. actualizat  pentru lucrările de intrevenŃie în cadrul proiectului 

“Modernizare drumuri de acces şi de exploataŃie agricolă în comuna Zăbala, judeŃul Covasna”, 

depuse în cadrul Măsurii 125 „ ÎmbunătăŃirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea 

şi adaptarea agriculturii şi silviculturii” care se încadrează în Axa I – „ ÎmbunătăŃirea şi 

dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”. 

Art. 2. Se aprobă Devizul general actualizat  pentru lucrările de intrevenŃii în cadrul 

proiectului “Modernizare drumuri de acces şi de exploataŃie agricolă în comuna Zăbala, judeŃul 

Covasna”, depuse în cadrul Măsurii 125 „ ÎmbunătăŃirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de 

dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii ” care se încadrează în Axa I – „ ÎmbunătăŃirea 

şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii”. 

Art. 3. Valoarea totală a Proiectului este de 5.940.262 lei inclusiv TVA. 

Art. 4. SuprafeŃele de drumuri de exploatare agricolă DE 01 cu L = 4,314 km, DE 02 cu L 

= 3,740 km, DE 03 cu L = 1,450 km, în lungime totală de 9,504 km, asigură accesul la o 

suprafaŃă de 744,55 ha de teren agricol. 

Art. 5. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, se aprobă schimbarea 

reprezentantului legal al Proiectului “Modernizare drumuri de acces şi de exploataŃie agricolă în 

comuna Zăbala, judeŃul Covasna”, depus în cadrul Măsurii 125 şi anume în locul d-nului primar 

Ádám Attila Péter se desemnează d-nul viceprimar, Demes Botond, să semneze toate 

documentele ce decurg în legătură cu derularea proiectului menŃionat la art.1. 

Art. 6. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinŃează vicerimarul 

comunei Zăbala, D- nul Demes Botond, în calitate de ordonator principal de credite. 

 

 

Zăbala, la 04 septembrie 2015 
 
 

Viceprimar,    
Demes Botond 


