
 

 

 

 

 

PROCES VERBAL DE AFIȘARE  

NR.4025/05.06.2020 

 

 

 

 

 Subsemnatul, Demes Botond, președintele comisiei de analizare cereri şi închirierea prin 
atribuire directă, care a avut loc în data de 05.06.2020 la sediul Primăriei comunei Zăbala, județul 
Covasna, am procedat astăzi 05.06.2020 la afișarea PROCESULUI VERBAL DE CONSTATARE A 
ÎNDEPĂLINIRII CALIT ĂȚII DE PARTICIPANT LA ATRIBUIREA DIRECTĂ  a suprafeței de 21 
ha pășune din zona Zârna, Trup IV,  proprietate privată a comunei Zăbala. 

 

 

 

 

 

 

Președinte comisie, 

Demes Botond 

 

 

 

 



 

PROCES VERBAL DE CONSTATARE A ÎNDEPĂLINIRII CALIT ĂȚII DE PARTICIPANT 
LA ATRIBUIREA DIRECT Ă a suprafeței de 21 ha pășune din zona Zârna, Trup IV, 

proprietate privat ă a comunei Zăbala 

Nr.4026/05.06.2020 

 

 Încheiat astăzi 05.06.2020, cu ocazia evaluării dosarului depus în vederea atribuirii directe a 
contractului de închiriere având ca obiect trupul de pășune din zona Zârna, Trup IV, proprietate 
privată a comunei Zăbala. 

 Comisia de avaluare numită prin Hotărârea Consiliului Local nr.30/2020, din data de 
19.05.2020, compusă din: 

Președinte: Dl. Demes Botond, viceprimar 

Membri:     Dl. Sebestyén Tibor- Levente, administrator public 

        Dl. Vlad Sorin-Marian, referent-tehnician silvic 

a procedat astăzi 05.06.2020 ora 08:30 la sediul autorității contractante, la verificarea documentelor 
depuse de solicitantul terenului. Se constată că s-a depus un singur dosar cu cerere de închiriere, 
respectiv cererea nr.3391/03.06.2020. 

Suprafața de 21 ha pășune din zona Zârna, Trup IV, proprietate privată a comunei Zăbala 

Dosarul nr.1 

Császár György  

 În urma verificării s-a constatat că fiecare document solicitat în regulamentul privind procedura de 
atribuire directa a pajiștilor aflate în proprietatea privata a comunei Zăbala a fost depus la dosar. 
Totodată s-a constatat că Domnul Császár György acoperă întreaga suprafață solicitată prin animalele 
pe care le deține, respectiv 504 ovine, conform adeverinței nr.3880/28.05.2020, eliberată de Primăria 
Comunei Zăbala – Compartimentul Registrul Agricol. 

Analizând cele prezentate mai sus, comisia de atribuire a declarat câștigător pe numitul Császár 
György.  

Eventualele contestații legate de îndeplinirea calității de participant la atribuirea directă se depun la 
Registratura Primăriei comunei Zăbala până la data de 09.06.2020, ora 15:30. 

Comisia de evlauare: Demes Botond – președinte (viceprimar)_____________________ 

Sebestyén Tibor- Levente - membru (administrator public)_________________________ 

Vlad Sorin-Marian - membru (referent-tehnician silvic)____________________________ 

 


