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ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 
    COMUNA ZĂBALA – CONSILIUL LOCAL 

 
 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR.8/2021 
Cu privire la modificarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.43/2017 privind modificarea 
Anexei nr.1 la HCL nr.21/2017 privind implementarea proiectului “Modernizarea străzi și reabilitare 

drum comunal DC10 în comuna Zăbala, județul Covasna”  
 
 
 
Consiliul local al comunei Zăbala, judeţul Covasna întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 

ianuarie 2021, 
 Având în vedere Referatul de aprobare nr.266/25.01.2021 întocmit şi iniţiat de D - nul primar și 
Raportul de specialitate nr.276/25.01.2021, Raportul de avizare al Comisiei de specialitate al Consiliului 
local al Comunei Zăbala nr.377/29.01.2021; 

 Ținând cont de adresa proiectantului, S.C. DRUMPROIECT S.R.L. din mun.Sf.Gheorghe, cu 
privire la actualizarea valorii investiției, nr.15/28.01.2021. 

 În conformitate cu prevederile: 
 - art. 15 alin.1 litera d) din HG nr.907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al 
documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri 
publice; 
 - prevederile Anexei nr.3 la H.G. nr.28/2008 privind aprobarea conținutului – cadru al 
documentației tehnico – economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei 
de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, 
 - art. 44 alin.1 din Legea nr.273/2006 priv9ind finanțele publice locale; 
 - art. 291 alin.1 lit. b) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal; 
 - Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, 

În conformitate cu prevederile art.129 alin. (2) lit. “b” şi alin. (4) lit. „c” din din Ordonanța de urgență 
a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ,  

În temeiul art. 139 alin. (3) lit. „c”, şi art. 196 alin. (1) lit.”a” din Ordonanța de urgență a Guvernului 
nr. 57/2019 privind Codul administrativ,  

 
HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1. – Anexa nr.1 la Hotărârea Consiliului Local nr.43/2017 privind modificarea Anexei 
nr.1 la HCL nr.21/2017 privind implementarea proiectului “Modernizarea străzi și reabilitare drum 
comunal DC10 în comuna Zăbala, județul Covasna” se înlocuiește cu Anexa nr. 1 la prezenta Hotărâre. 

Art. 2. – Consiliul Local al Comunei Zăbala se angajează la asigurarea resurselor privind 
acoperirea costurilor suplimentare față de bugetul proiectului aprobat prin Contractul de finanțare nr. 
C0720RM00011771500375 din 28.09.2017. încheiat între Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale 
și UAT Comuna Zăbala. 
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Art. 3. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul Comunei 
Zăbala, dl. Fejér Levente.  

Art. 4. - Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului comunei, în termenul 
prevăzut de lege, primarului comunei și prefectului județului Covasna și se aduce la cunoștință publică 
prin afișarea la sediul primăriei, precum și pe pagina de internet www.zabola.ro.  

 

Zăbala, la 29 ianuarie 2021 
 

 

               Preşedinte de şedinţă, 
                AMBRUS ATTILA    
                  Secretar general,  

                              BARABÁS RÉKA 


