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ROMÂNIA 
JUDEŢUL COVASNA 
COMUNA ZĂBALA 

 

 

Nr. 4070/10.06.2020 
 
 

Proces – verbal de atribuire directă a trupului de pășune din zona  
Zârna, Trup IV, proprietate privat ă a comunei Zăbala 

 
 
 
 

Încheiat astăzi, 10.06.2020 cu ocazia atribuirii directe a trupului de pășune din 

zona Zârna, Trup IV, proprietate privată a comunei Zăbala. 

În conformitate cu prevederilor OUG 34/2013 privind organizarea, 

administrarea și exploatarea pajiștilor permanente, comisia de atribuire directă numită 

prin HCL nr.30/2020, compusă din: 

Președinte: Dl.Demes Botond, viceprimar 

Membri: Dl.Sebestyén Tibor- Levente, administrator public 

    Dl.Vlad Sorin-Marian, referent-tehnician silvic, sunt prezenți. 

Mai participă: Dl.Császár György, crescător de animale persoane fizică validat să 

participe la atribuirea directă prin Procesul – Verbal de constatare a îndeplinirii 

calității de participant la atribuirea directă, nr.4026/05.06.2020. 

 Luând în considerare că prin Procesul – Verbal de constatare a îndeplinirii 

calității de participant la atribuirea directă, nr.4026/05.06.2020, comisia de evaluare a 

constatat că fiecare document solicitat în regulamentul privind procedura de atribuire 

directă a pajiștilor aflate în proprietatea privată a comunei Zăbala, a fost depus în dosar 

și că Dl. Császár György acoperă întreaga suprafață solicitată prin animalele pe care le 

deține, a fost declarat câștigător Dl. Császár György.  

 Analizând cele prezentate mai sus, comisia de atribuire directă atribuie direct 

Domnului Császár György, trupul de pășune din zona Zârna, Trup IV, proprietate 

privat ă a comunei Zăbala în suprafață de 21 ha, pe o durată de 7 ani, la prețul de 

închiriere de 300 lei/ha/an. 
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 Contestațiile se pot depune până în data de 11.06.2020, orele 14:00, la 

Regsitratura Primăriei comunei Zăbala. După termenul de soluționare a contestațiilor 

participanții au obligația ca în termen de maximum 5 zile lucrătoare, să se prezinte la 

sediul Primăriei comunei Zăbala în vederea încheierii contractului de închiriere.  

 

Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces – verbal. 

 

 

Comisia de atribuire directă:  
Demes Botond – președinte (viceprimar)_____________________ 
Sebestyén Tibor- Levente - membru (administrator public)________________ 
Vlad Sorin-Marian  - membru (referent-tehnician silvic)__________________ 
 

Császár György - Persoană fizică validat să participe la atribuirea 

directă_________________________ 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 


