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Nr. 8195/23.11.2017                                            
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea investiției „Modernizare drumuri de interes local în comuna Zăbala, 

judeţul Covasna” și a Documentaţiei de Avizare a Lucrărior de Intervenții aferente  

 

Consiliul Local al Comunei Zabala, judeţul Covasna, întrunit în şedinţa sa ordinară din 27 

noiembrie 2017, 

 

Analizând Expunerea de motive nr. 8196/23.11.2017 privind aprobarea investiției 

„Modernizare drumuri de interes local în comuna Zăbala, judeţul Covasna” și a Documentaţiei 

de Avizare a Lucrărior de Intervenții aferente, întocmit de primarul comunei, 

Ținând cont de raportul de specialitate nr. 8197/23.11.2017 întocmit de Compartimentul de 

specialitate, raportul de avizare nr. 8198/23.11.2017 și avizul de legalitate al secretarului cu 

nr.8199/23.11.2017, 

Având în vedere art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările și completările ulterioare, 

Având în vedere prevederile Anexei nr. 3 la HG 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 

intervenții, cu modificările și completările ulterioare, 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. “b” coroborat cu  alin. (4) lit. “d”, alin. (6) lit „a”, pct. 10, 

respectiv art. 45 şi art. 115, alin. (1), lit. “b” din Legea 215/200l privind administraţia publică 

locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE  
 
 Art. 1. Se aprobă investiția ” Modernizare drumuri de interes local în comuna Zăbala, 

judeţul Covasna” și execuția lucrărilor aferente acesteia. 



Art. 2. Se aprobă documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii elaborată de 

DRUMPROIECT SRL privind ” Modernizare drumuri de interes local în comuna Zăbala, judeţul 

Covasna”, cuprinsă, în format electronic, în Anexa nr. 1., care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul Comunei Zabala. 

 
 

Zăbala, la 23 noiembrie 2016   
 

        Primar, 
             FEJÉR Levente 


