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HOTĂRÂREA NR. 15/ 2016 

 
Cu privire la instrumentarea proiectului “Modernizare drumuri de acces şi  

de exploataŃie agricolă în comuna Zăbala, judeŃul Covasna”. 

 
 

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

29 februarie 2016, 

 

Având în vedere Proiectul de hotărâre şi Expunerea de motive cu privire la instrumentarea 

proiectului în cadrul proiectului “Modernizare drumuri de acces şi de exploataŃie agricolă în 

comuna Zăbala, judeŃul Covasna”, întocmit şi iniŃia de către d-nul viceprimar, 

 Având în vedere Programul Național de Dezvoltare Rurală pentru perioada 2014 – 2020, 

 Având în vedere procedurile de accesare a investiŃiilor care sunt finanŃate prin FEADR şi 

prevederile Ghidului Solicitantului privind InvestiŃia pentru dezvoltare, modernizarea sau 

adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – Submăsura 4.3 – componenta infrastructură de acces 

agricol,  

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. „b”, alin. (4) lit. ”d” din Legea 

nr.215/2001 privind administraŃia publică locală, republicată, 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 documentaŃia de avizare a lucrărilor de intervenŃii actualizat privind 

proiectului “Modernizare drumuri de acces şi de exploataŃie agricolă în comuna Zăbala, judeŃul 

Covasna”. elaborat de S.C. DRUMPROIECT S.R.L conform anexei nr.1 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă Devizul general actualizat privind cheltuielile necesare realizării 

lucrărilor de intervenŃie în cadrul proiectului “Modernizare drumuri de acces şi de exploataŃie 

agricolă în comuna Zăbala, judeŃul Covasna” conform anexei nr. 2, care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aprobă fundamentarea necesităŃii şi oportunităŃii investiŃiei “Modernizare 

drumuri de acces şi de exploataŃie agricolă în comuna Zăbala, judeŃul Covasna”, cuprinsă în 

Anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Se aprobă înaintarea unei cereri de finanŃare privind proiectul de mai sus în cadrul 

Programului NaŃional de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, în cadrul Submăsurii 4.3 InvestiŃia 

pentru dezvoltare, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole şi silvice – componenta 

infrastructură de acces agricol. 

Art. 5. Consiliul Local al Comunei Zăbala se angajează că toate lucrările aferente 

investiŃiei “Modernizare drumuri de acces şi de exploataŃie agricolă în comuna Zăbala, judeŃul 

Covasna”,  vor fi prevăzute în bugetele locale anuale pentru perioada de realizare a investiŃiei. 

Art. 6. Consiliul Local al Comunei Zăbala se angajează să asigure funcŃionarea investiŃiei 

la parametrii proiectaŃi şi să suporte cheltuielile de întreŃinere şi/sau reparare a investiŃiei pe o 

perioadă de minimum 5 ani, de la ultima tranşă de plată. 

Art. 7.  Valoarea totală a Proiectului este de 5.793.077 inclusiv TVA. 

Art. 8. SuprafeŃele de drumuri de exploatare agricolă DE 01 cu L = 4,314 km, DE 02 cu L 

= 3,740 km, DE 03 cu L = 1,450 km, în lungime totală de 9,504 km, asigură accesul la o 

suprafaŃă de circa 937,06 ha de teren agricol. 

Art. 9. AgenŃii economici deserviŃi direct de investiŃie sunt în număr de patru (3 agricoli şi 

1 non-agricol) şi anume: Romion Agri & Co S.R.L., Iomar Comimpex S.R.L., Prius S.R.L. şi 

Rusandu S.R.L. 

Art. 10. Se aprobă asigurarea accesului public la investiŃia realizată prin proiect fără taxe. 



Art. 11. Se desemnează viceprimarul Comunei Zăbala cu atribuŃii de primar, domnul 

DEMES Botond în calitate de reprezentant legal al proiectului. 

Art. 12. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinŃează viceprimarul 

comunei Zăbala, D- nul Demes Botond, în calitate de ordonator principal de credite. 

 

 

Zăbala, la 29 februarie 2016   
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