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HOTĂRÂREA NR. 34/ 2015 
 

Privind schimbarea reprezentantului legal al proiectului 

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

1+150, comuna Zăbala, judeŃul Covasna”,  finanŃat din fonduri 

FEADR, prin Grupul de AcŃiune Locală AsociaŃia Angustia 

Egyesület, în cadrul Măsurii 41-125L 

 
 

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

30 iunie 2015, 

 

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

reprezentantului legal al proiectului „Modernizare Drumul de exploatare agricolă DE03, Km 

0+000 – 1+150, comuna Zăbala, judeŃul Covasna”, finanŃat din fonduri FEADR, prin Grupul de 

AcŃiune Locală AsociaŃia Angustia Egyesület, în cadrul Măsurii 41-125L, 

Având în vedere raportul compartimentului de specialitate, raportul comisiei de 

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

sens, 

Având în vedere art. 8 din HCL nr. 42/2013 privind necesitatea instrumentării proiectului 

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

Covasna”,  

Având în vedere Ordinul Prefectului nr. 129/26.05.2015 privind constatarea încetării de 

drept a mandatului Primarului comunei Zăbala, judeŃul Covasna, Ádám Attila Péter, 



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

„ÎmbunătăŃirea şi dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea şi adaptarea agriculturii şi 

silviculturii”, 

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

locală republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
 

HOTĂRĂŞTE 
 
 

Art. 1. Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, se aprobă schimbarea 

reprezentantului legal al Proiectului „Modernizare Drumul de exploatare agricolă DE03, Km 

0+000 – 1+150, comuna Zăbala, judeŃul Covasna”, finanŃat 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” şi anume 

în locul d- nului primar Ádám Attila Péter se desemnează d- nul viceprimar, Demes Botond. 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcineaza d-nul 

viceprimar. 

 

 

Zăbala, la 30 iunie 2015   
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