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PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr.43/2021 privind aprobarea participării 
comunei Zăbala la „ Programul judeţean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale 

din mediul rural” în perioada 2021 – 2024. 
 
 
Consiliul local al comunei Zăbala, judeţul Covasna întrunit în şedinţa ordinară din data de ___ 

2021, 
Analizând Referatul de aprobare al Primarului Comunei privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Local nr.43/2021 privind aprobarea participării comunei Zăbala la „ Programul judeţean pentru 

reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul rural” în perioada 2021 – 2024. 
având în vedere Raportul de specialitate, precum și avizele comisiilor de specialitate, 

întocmite în acest sens, 
Luând în considerare prevederile Hotărârii nr.7/2021 a Consiliului Judeţean Covasna cu 

privire la aprobarea „ Programului judeţean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor cultural din 
mediul rural” în perioada 2021 – 2024, 

Având în vedere: 
- prevederile art. 3 alin. (2) din Legea nr. 273/ 2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, 
- prevederile art. 20 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 118/2006 privind 

înființarea, organizarea și desfășurarea activității asezămintelor culturale, cu modificările 
și completările ulterioare, 

În baza prevederilor art.129 alin.(1), alin.(7) art. 139 alin. (1),, în temeiul art.196 alin.(1) lit. 
a) şi art.197 din OUG nr.57/03.07.2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi 
completatările ulterioare; 
 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

 
 Art.1  Se modifică articolul 2 al Hotărârii Consiliului Local nr.43/2021 și va avea următorul 
cuprins: 

“(1) Se aprobă cofinanțarea proiectului  „Reparații curente la Căminul Cultural nr.II din satul 
Zăbala, comuna Zăbala, județul Covasna” în cadrul „Programul judeţean pentru reabilitarea, 
modernizarea căminelor culturale din mediul rural ” în perioada 2021 – 2024, din bugetul local al 
Comunei Zăbala. 



(2) Județul Covasna prin Consiliul Judeţean Covasna contribuie cu maxim 50% din valoarea 
proiectului, iar Comuna Zăbala va contribui cu minim 50% din cheltuielile eligibile din valoarea 
proiectului ce urmează a se realiza.” 
 Art.2 . Toate celelalte prevederi ale HCL nr.43/2021 Privind aprobarea participării comunei 
Zăbala la „ Programul judeţean pentru reabilitarea, modernizarea căminelor culturale din mediul 
rural” în perioada 2021 – 2024, rămân valabile și neschimbate. 
 Art.3 . Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează D- nul primar al 
comunei Zăbala . 
 
 
 
Zăbala,  ……………………….2021 
  
 
 
  
 
                      Inițiator                                                                
                       Primar,                                                                          Avizează, 
                    Fejér Levente                                                 Conform art.243 alin. (1) lit. a) 
                                                            din O.U.G. nr. 57/2019 
                                                                                                      Secretar general UAT 
                                                                                                              Barabás Réka 

 
 


