
JUDEłUL COVASNA 
CONSILIUL LOCAL ZĂBALA                     
                        
 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 
 

cu privire la aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Asfaltare 

DC 10 Km 6+500-8+468, Tamaşfalău- Surcea, comuna Zăbala, judeŃul Covasna” 

 

Consiliul local al comunei Zăbala, judeŃul Covasna întrunit în şedinŃa ordinară din data de 29 

ianuarie 2015, 

 

Analizând Expunere de motive cu privire la aprobarea modificării indicatorilor tehnico-

economici pentru proiectul „Asfaltare DC 10 Km 6+500-8+468, Tamaşfalău- Surcea, comuna Zăbala, 

judeŃul Covasna”, iniŃiat de către d- nul primar,  

Având în vedere HCL nr. 31/2009 cu privire la aprobarea documentaŃiei de atribuire a 

contractului de achiziŃie publică „ Reabilitare DC10 km 6+500-8+468 Tamaşfalău –Surcea şi 

desemnarea comisiei de evaluare a ofertelor, 

Având în vedere prevederile art. 5 şi art. 7 alin. (1) lit. „e” din OrdonanŃa de UrgenŃă a 

Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naŃional de dezvoltare locală, 

Având în vedere prevederile art. 11 alin. (12) – (14) din Normele metodologice de aplicare 

pentru punerea în aplicare a prevederilor OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 28/2013 pentru 

aprobarea Programului naŃional de dezvoltare locală, aprobată prin OMDRAP nr. 1851/2013, cu 

modificările şi completările ulterioare,  

Având în vedere prevederile art. 8 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare pentru 

punerea în aplicare a prevederilor OrdonanŃei de urgenŃă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea 

Programului naŃional de dezvoltare locală, aprobată prin OMDRAP nr. 1851/2013, cu modificările şi 

completările ulterioare,  

Analizând raportul compartimentului de specialitate, 

Potrivit dispoziŃiunilor art. 36 alin. (2) lit. „b” coroborat cu alin. (4) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 

13 din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, cu modificările şi completările 

ulterioare,  

În temeiul  art. 115 alin. (1) lit. „b”, din Legea nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 

 



HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul „Asfaltare DC 

10 Km 6+500-8+468, Tamaşfalău- Surcea, comuna Zăbala, judeŃul Covasna”, conform anexei ce face 

parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se asigură cofinanŃarea pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 8 alin. (3) din 

Normele metodologice de aplicare pentru punerea în aplicare a prevederilor OrdonanŃei de urgenŃă a 

Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naŃional de dezvoltare locală, aprobată prin 

OMDRAP nr. 1851/2013, cu modificările şi completările ulterioare 

Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinŃează D- nul primar Adam 

Attila Peter. 

 

 
Zăbala, la 27 ianuarie 2015  
 
 
 
 

 PRIMAR     
ADAM ATTILA PETER        


