
JUDEłUL COVASNA 
CONSILIUL LOCAL ZĂBALA 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 

privind asigurarea accesului public cu titlu gratuit la investiŃia realizată prin  

proiectului „Modernizare Drumul de exploatare agricolă DE03, Km 0+000 – 1+150, 

comuna Zăbala, judeŃul Covasna” 

 

 

Consiliul Local al Comunei Zăbala, judeŃul Covasna, întrunit în şedinŃă ordinară din data de 

28 septembrie 2015, 

 

Analizând Expunerea de motive, întocmit de d-nul primar, privind asigurarea accesului 

public cu titlu gratuit la investiŃia realizată prin proiectul „Modernizare Drumul de exploatare 

agricolă DE03, Km 0+000 – 1+150, comuna Zăbala, judeŃul Covasna”, proiect realizat din 

fonduri FEADR, prin Grupul de AcŃiune Locală AsociaŃia Angustia Egyesület, în cadrul Măsurii 

41-125L – ÎmbunătăŃirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea 

agriculturii şi silviculturii, Submăsura 125a2 – Infrastructură agricolă de acces; 

łinând cont de Raportul de specialitate întocmit de Compartimentul de specialitate, precum 

şi Avizul d-nei secretare,  

Având în vedere prevederile art. 9 din H.G. nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general 

de implementare a măsurilor cofinanŃate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurală 

prin Programul NaŃional de Dezvoltare Rurală 2007-2013, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

În conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului pentru Măsura 41-125L – 

ÎmbunătăŃirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi 

silviculturii, Submăsura 125a2 – Infrastructură agricolă de acces; 

În temeiul art. 36 alin. (2) lit. “c” coroborat cu  alin. (6) lit. „a” pct. 13 şi 16, respectiv art. 

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

republicată, cu modificările şi completăirle ulterioare; 

 
 
 
 



HOTĂRĂŞTE 
 
 

Art. 1. Se aprobă asigurarea accesului public cu titlu gratuit, la investiŃia realizată prin 

proiectul „Modernizare Drumul de exploatare agricolă DE03, Km 0+000 – 1+150, comuna 

Zăbala, judeŃul Covasna”.  

 Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează, 

domnul viceprimar, Demes Botond. 

 
 
 
Zăbala, la 14 septembrie 2015  
 
 
            

            Viceprimar, 
        Demes Botond 


