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HOTĂRÂREA NR. 50/ 2015 
 

Privind aprobarea contractului de servicii de diriginte de şantier cu SC Test 

Drum Engineering SRL în cadrul investiŃiei: „ Modernizare strada Hegymege, 

km 0+000-0+400 în satul Zăbala, judeŃul Covasna” 

 

 
Consiliul local al comunei Zăbala, judeŃul Covasna întrunit în şedinŃă ordinară din data de 

31 august 2015, 

 

Având în vedere Proiectul de hotărâre şi Expunerea de motive privind aprobarea 

contractului de servicii de diriginte de şantier cu SC Test Drum Engineering SRL în cadrul 

investiŃiei: „ Modernizare strada Hegymege, km 0+000-0+400 în satul Zăbala, judeŃul Covasna”, 

Având în vedere raportul compartimentului de specialitate, avizul comisiei de specialitate 

al Consiliului Local şi avizul de legalitate al secretarului comunei întocmite în acest sens, 

Având în vedere contractul de finanŃare nr. C413322011271561021/22.01.2015 încheiat 

între AgenŃia pentru FinanŃarea InvestiŃiilor Rurale şi Comuna Zăbala, judeŃul Covasna în 

vederea acordării finanŃării nerambrusabile pentru realizarea Proiectului „ Modernizare strada 

Hegymege, km 0+000-0+400 în satul Zăbala, judeŃul Covasna”, 

Având în vedere HCL Zăbala nr.  39/2014 cu privire la instrumentarea proiectului 

„Modernizare strada Hegymege, km 0+ 000 – 0+ 400 în satul Zăbala, judeŃul Covasna, 

Având în vedere prevederile  art. 13 din Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcŃii, 

cu modificările şi completările ulterioare coroborate cu prevederile Ordinului nr. 1496/2011 

pentru aprobarea procedurii de autorizare a diriginŃilor de şantier, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

Având în vedere realizarea procedurii de achiziŃie directă în conformitate cu prevederile 

art. 19 din O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor 



de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. “b”, alin. 9 şi art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001 

privind administraŃia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 

Art. 1. Se aprobă contractul de servicii de diriginte de şantier, cu SC Test Drum 

Engineering SRL în cadrul investiŃiei instrumentării proiectului „Modernizare strada Hegymege, 

km 0+ 000 – 0+ 400 în satul Zăbala, judeŃul Covasna ” 

Art. 2. Se desemnează Dl. NEDELCU Nicolae în calitate de diriginte de şantier pentru 

obiectivul de investiŃie instrumentării proiectului „Modernizare strada Hegymege, km 0+ 000 – 

0+ 400 în satul Zăbala, judeŃul Covasna ” . 

Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează dl. viceprimar. 

 

 
Zăbala, la 31 august 2015 
 

 

        PREŞEDINTE DE ŞEDINłĂ 
                  PĂTRÂNJEL NICOLAE 
 
           CONTRASEMNEAZĂ 
         SECRETAR 
             COSNEAN ILEANA                                                                                           
   

 
 


