
JUDEłUL COVASNA 
CONSILIUL LOCAL ZĂBALA 
 
 

 
PROIECT DE HOTĂRÂRE 

 
Cu privire la închirierea prin licitaŃie publică deschisă a unui teren în suprafaŃă de 20 mp, 

proprietate publică a comunei Zăbala având nr. top 1228, situat în intravilanul comunei 

Zăbala, judeŃul Covasna 

 
 
 

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

29 ianuarie 2015, 

  

Având în vedere Expunerea de motive cu privire la închirierea prin licitaŃie publică 

deschisă a unui teren în suprafaŃă de 20 mp, proprietate publică a comunei Zăbala, având nr. top 

1228, situat în intravilanul comunei Zăbala, judeŃul Covasna, întocmit şi iniŃiat de către 

viceprimarul comunei Zăbala, 

Având în vedere avizul favorabil a compartimentului de specialitate şi al secretarei 

comunei cu privire la proiectul de hotărâre, întocmit şi iniŃiat de către viceprimarul comunei 

Zăbala, 

Având în vedere prevederile art. 36 alin. (5) lit. „a” şi art. 123 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 închirierea prin licitaŃie publică deschisă, pe termen de un an, a unui 

teren în suprafaŃă de 20 mp, proprietate publică a comunei Zăbala având nr. top 1228, situat în 

intravilanul comunei Zăbala, judeŃul Covasna – conform Caietului de sarcini, anexă la prezenta 

hotărâre. 



Art. 2. Taxa de participare la licitaŃie este de  50 lei iar contravaloarea Caietului de sarcini 

este 100 de lei. 

Art. 3. PreŃul de pornire a licitaŃiei este de 1 euro/mp/lună 

Art. 4. Comisia de licitaŃie va fi compusă din: 

 Preşedinte   Demes Botond, viceprimar 

 Secretar   Cosnean Ileana, secretar 

 Membru   Vlad Sorin Marian, referent 

 Membru   Fejer Levente, consilier 

Membru   Pătrânjel Nicolae, consilier  

Art. 5. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinŃează primarul comunei 

Zăbala. 

 

 

 

Zăbala, la 23 decembrie 2014     

 

 

         VICEPRIMAR 
       DEMES BOTOND 

 
                                                                                            


