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HOTĂRÂREA NR. 27/ 2015 
 

cu privire la aprobarea menŃinerii Parteneriatului public – privat între 

comuna Zăbala, judeŃul Covasna şi Grupul de AcŃiune Locală „AsociaŃia 

Angustia Egyesület” 

 
 

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

14 mai 2015, 

 

Analizând Expunerea de motive al primarului comunei Zăbala cu privire la aprobarea 

menŃinerii Parteneriatului public – privat între comuna Zăbala, judeŃul Covasna şi Grupul de 

AcŃiune Locală „AsociaŃia Angustia Egyesület”, întocmit de către d-nul primar, 

Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale 

nr.531/2015 privind aprobarea condiŃiilor de depunere a cererilor de finanŃare pe măsurile 4-sub-

măsura 4.1. „ InvestiŃii în exploataŃii agricole”, 6-sub-măsura 6.1.” Sprijin pentru instalarea 

tinerilor fermieri”, 19-sub-măsura 19.1. „ Spirjin pregătitor pentru elaborarea Strategiilor de 

Dezvoltare Locală (SDL) şi respectiv a cererilor de ajutor pe măsurile 10 –Agromediu şi clima, 

11- Agricultura ecologică şi 13- PlăŃi pentru zonele care se confruntă cu constrângeri naturale sau 

cu alte constrângeri specifice, din cadrul Programului NaŃional de Dezvoltare Rurală 2014-2020, 

anterior aprobării acestuia de către Comisia Europeană, 

Având în vedere prevederile HCL nr. 23/2010 privind participarea comunei Zăbala la 

înfiinŃarea AsociaŃiei „ AsociaŃia Angustia Egyesület” modificat prin HCL nr. 33/2010, 



łinând cont de raportul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al comunei 

Zăbala, 

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (1) coroborat cu art. 45 alin. (1) din Legea nr. 

215/2001 privind administraŃia publică locală republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE 
 
 

Art. 1. Se aprobă menŃinerea parteneriatului public- privat între comuna Zăbala, judeŃul 

Covasna şi Grupul de AcŃiune Locală „AsociaŃia Angustia Egyesület” şi pentru perioada 2014-

2020. 

Art. 2. Comuna Zăbala nu va adera la un alt parteneriat ce va impelementa o Strategie de 

dezvoltare locală cu finanŃare prin PNDR 2014-2020. 

Art. 3. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul comunei 

Zăbala. 

 
 

Zăbala, la 14 mai 2015   
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