
Primăria comunei Zăbala, str. Principală nr. 829, Zăbala 527190    Tel/Fax: 0267-375213, Email: office@zabola.ro,secretar@zabola.ro Pagină web: 
www.zabola.ro   

 

 
ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 
    COMUNA ZĂBALA – CONSILIUL LOCAL 

 
 

 
ANUNȚ 

 
Comuna Zăbala cu sediul în comuna Zăbala str.Principală nr. 829, județul Covasna, anunță 

închirierea prin atribuire directă a trupului de pășune din zona Zârna, Trup IV, proprietate privată a 
comunei Zăbala în condițiile OUG nr.34/2013 privind organizarea, administrarea și exploatarea pajiștilor 
permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr.18/1991. 

Cererile se pot depune până la data de 04.06.2020 la sediul Primăriei comunei Zăbala str. 
Principală nr.829, județul Covasna, la Registratură. 
 
Documente care însoțesc cererea: 

A) persoane fizice:- act identitate( în copie semnată pt conformitate) 
- certificat de atestare fiscală privind plata la zi a impozitelor și taxelor locale/ angajament de plată când e 

cazul 
- document eliberat de circumscripția veterinară din care să reiasă că animalele sunt înscrise în RNE. 
- Adeverința eliberată de Primăria comunei Zăbala din care să rezulte că animalele sunt înscrise în registrul 

agricol  
 B) persoane juridice 
- certificat de înregistrare( CUI, ORC);  
- certificat de înregistrare fiscală;  
- certificat constator emis de ORC , valabil la data depunerii cererii; 
-  certificat de atestare fiscală privind plata la zi a impozitelor și taxelor locale 
- document eliberat de circumscripția veterinară  din care să reiasă că animalele sunt înscrise în RNE; 
- Adeverința eliberată de Registrul Agricol din care să rezulte că animalele sunt înscrise în registrul 
agricol;  
C) asociaţii înfiin ţate conform OG nr.26/2000 
- certificat de înregistrare fiscală; 
- statut și act constitutiv; 
- certificat de atestare fiscală privind plata la zi a impozitelor si taxelor locale; 
- document eliberat de circumscriptia veterinară din care să reiasă că animalele sunt înscrise în RNE; 
- adeverinta eliberată de Registrul Agricol  din care să rezulte ca animalele sunt înscrise în registrul 
agricol; 
- tabel cu membrii asociaţiei, crescători locali de animale având un număr de animale înscrise în RNE, 
care asigură încărctura minimă de 6 ovine /ha; 
 Pentru rezolvarea aspectelor sau situaţiilor neprevăzute care ar putea să apară cu ocazia 
desfăsurării procedurii de atribuire directă, comisia de analiză poate lua decizii în limitele competentelor 
stabilite şi în conformitate cu reglementările legale în vigoare, decizii care vor fi consemnate în procesul 
verbal al sedinței de atribuire directă. 
               
                                                                               Secretar general,  

                             BARABÁS RÉKA 


