
COMUNA ZĂBALA 
JUDEŢUL COVASNA 
PRIMAR                                            
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

Privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de interven ție a proiectului tehnic și a 

indicatorilor tehnico- economici a obiectivului de investiție ”Modernizare parte carosabilă pe 

drumul comunal DC13 Km 7+ 315- 7+ 740 în comuna Zăbala, județul Covasna” 

 

Consiliul local al comunei Zăbala, judeţul Covasna întrunit în şedinţa ordinară din data de 8 

septembrie 2016, 

 

Analizând Proiectul de hotărâre şi Expunerea de motive privind aprobarea documentației de 

avizare a lucrărilor de intervenție a proiectului tehnic și a indicatorilor tehnico- economici a 

obiectivului de investiție ”Modernizare parte carosabilă pe drumul comunal DC13 Km 7+ 315- 7+ 740 

în comuna Zăbala, județul Covasna”, întocmit şi iniţia de către d- nul primar, 

 Având în vedere raportul de specialitate al compartimentului de contabilitate, impozite și taxe 

și raportul de avizare al comisie de specialitate din cadrul Consiliului Local Zăbala, 

 În baza prevederilor: 

- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare, 

- art. 126 din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare, 

- H.G. nr. 25/2008 privind aprobarea conținutului- cadru al documentației tehnico- economice aferent 

investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru 

obiective de investițiiși lucrări de intervenții, 

- Ordinul MDLPL nr. 863/2008 pentru aprobarea ” Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din 

Hotărârea guvernului nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului- cadru al documentației tehnico- 

economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului 

general pentru obiective de investiții și lucrări de interevenții”, cu modificările și completările 

ulterioare, 

  În temeiul art. 36 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. ”d”, alin. (9), art. 45 alin. (1) și art. 115 alin. (1) 

lit. ”b” din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi 

completările ulterioare, 



 

HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1.  Se aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie (DALI) nr. 197/2016 

elaborată de S.C. Drumproiect SRL cu sediul în mun. Sf. Gheorghe, str. Váradi József nr. 33, județul 

Covasna, a obiectivului de investiție ”Modernizare parte carosabilă pe drumul comunal DC13 Km 7+ 

315- 7+ 740 în comuna Zăbala, județul Covasna”, cu indicatorii tehnico- economici aferenți, conform 

anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă Proiectul Tehnic (P.T.) nr. 194/2015 elaborat de S.C. Drumproiect S.R.L. cu 

sediul în mun. Sf. Gheorghe, str. Váradi József nr. 33, județul Covasna, a obiectivului de investiție 

”Modernizare parte carosabilă pe drumul comunal DC13 Km 7+ 315- 7+ 740 în comuna Zăbala, 

județul Covasna”, conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează primarul comunei Zăbala, 

D- nul Fejér Levente, în calitate de ordonator principal de credite. 

 
 

Zăbala, la 19 august 2016   
 

        Primar, 
             FEJÉR Levente 


