
JUDEłUL COVASNA 
CONSILIUL LOCAL ZĂBALA 
 
 
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 
 

Privind modificarea parŃială a datelor din coloana 6 – valoarea de inventar/lei pentru  

poziŃia 103 , denumirea bunului drum de exploatare agricolă DE 03, din Anexa nr. 1. la 

HCL. Nr. 35/2011 cu privire la aprobarea modificării inventarului domeniului public, în 

sensul detalierii poziŃiei globale 

 

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

31 august 2015, 

 

Având în vedere finalizarea investiŃiei „ Modernizare drumul de exploatare agricolă DE03, 

km 0+000-1+150, comuna Zăbala, judeŃul Covasna”, în cadrul Măsurii 41-125L – ÎmbunătăŃirea 

şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi silviculturii, 

Submăsura 125a2 – Infrastructură agricolă de acces, conform contractului de finanŃare 

nr.C411125A11271561009/14.02.2014 încheiat între AgenŃia de PlăŃi pentru Dezvoltare Rurală 

şi Pescuit- România şi Comuna Zăbala, judeŃul Covasna 

Având în vedere Expunerea de motive privind modificarea parŃială a datelor din coloana 6 

– valoarea de inventar/lei pentru  poziŃia 103 , denumirea bunului drum de exploatare agricolă DE 

03, din Anexa nr. 1. la HCL. Nr. 35/2011 cu privire la aprobarea modificării inventarului 

domeniului public, în sensul detalierii poziŃiei globale, întocmit şi iniŃiat de către dl. viceprimar,  

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, 

łinând cont de prevederile art. 36 alin (1), alin. (2) lit. “c” din Legea nr. 215/2001 privind 

administraŃia publică locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administraŃia publică locală 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 
 
 
 
 



HOTĂRĂŞTE 
 
 

Art. 1. Se aprobă modificarea parŃială a datelor din coloana 6 – valoare de invetar în lei – 

la poziŃia 103 , denumirea bunului drum de exploatare agricolă DE 03 din Anexa nr. 1. la HCL. 

Nr. 35/2011 cu privire la aprobarea modificării inventarului domeniului public, în sensul 

detalierii poziŃiei globale după cum urmează: 

- Drum de exploatare agricolă DE03, km 0+000-1+150 = 446.686 lei 

Art. 2. Compartimentul de contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al primarului 

comunei Zăbala va face corecŃiile necesare în Inventarul mijloacelor fixe. 

Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează d-na contabilă şi dl. 

viceprimar. 

 

 

Zăbala, la 30 iulie 2015  
 
 
            

            Viceprimar, 
        Demes Botond 


