
 
 
 
 

ROMÂNIA 
   JUDEłUL COVASNA 

     COMUNA ZĂBALA – CONSILIUL LOCAL 
 

 
 

HOTĂRÂREA NR. 28/ 2015 
 

privind împuternicirea domnului Laczkó -Dávid Géza în calitate de avocat, în 

vederea promovării şi reprezentării intereselor Consiliului Local Zăbala în 

faŃa instanŃelor de judecată pentru rezilierea unor contracte de închirie a 

păşunilor comunale montane  

 

 

Consiliul Local al comunei Zăbala, judeŃul Covasna, 

Întrunit în şedinŃa ordinară în data de 14 mai 2015, 

Având în vedere expunerea de motive prezentată de primarul comunei Zăbala privind 

împuternicirea domnului Laczkó-Dávid Géza, în calitate de avocat, în vederea promovării şi 

reprezentării intereselor Consiliului Local Zăbala în faŃa instanŃelor de judecată pentru rezilierea 

unor contracte de închiriere a păşunilor comunale montane, raportul comisiei de specialitate, 

avizul favorabil al secretarului comunei, 

În baza art. 79^3 alin. (1) şi (2) din O.G. nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-

cadru de organizare si funcŃionare a consiliilor locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

În conformitate cu Legea 51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, 

republicată cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1), art. 45 alin. 1 şi art. 115 alin. (1) lit. “b” din Legea 

nr. 215/2001, al administraŃiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, 

  

 



HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1 – Se împuterniceşte domnul Laczkó- Dávid Géza, în calitate de avocat, de a 

promova şi reprezenta interesele Consiliului Local Zăbala în faŃa instanŃelor de judecată, în toate 

fazele procesuale, pentru rezilierea următoarelor contracte de închiriere a păşunilor comunale 

montane: 

- Contractul nr. 2/2012 privind închirierea păşunilor comunale montane, 

încheiat cu domnul Szabó Jenı 

- Contractul nr. 7/2012 privind închirierea păşunilor comunale montane, 

încheiat cu domnul Hagiu Cătălin 

- Contractul nr. 8/2012 privind închirierea păşunilor comunale montane, 

încheiat cu doamna Munteanu Mădălina 

- Contractul nr. 10/2012 privind închirierea păşunilor comunale montane, 

încheiat cu domnul Popa Ovidiu 

- Contractul nr. 11/2012 privind închirierea păşunilor comunale montane, 

încheiat cu domnul Rusandu Constantin 

Art. 2 – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul comunei 

Zăbala. 

 

 
Zăbala, la 14 mai 2015 
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