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ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 
    COMUNA ZĂBALA – CONSILIUL LOCAL 

 
 

 
 
 

HOTĂRÂREA NR.21/2020 
 
 

Privind modificarea art.3 și revocarea punctului a-8-a din art.9 din Hotărârea Consiliului Local 
Zăbala nr.9/2020 privind închirierea prin licita ție publică cu strigare a Trupului de pășune nr.10 

Pietroasele Mestecăniș, proprietate privată a comunei Zăbala și adoptarea unor măsuri 
organizatorice privind reglementarea și organizarea pășunatului pe teritoriul comunei Zăbala 

 
 
Consiliul local al comunei Zăbala, judeţul Covasna întrunit în şedinţa ordinară din data de 18 

martie 2020, 

 Având în vedere Referatul de aprobare al Primarului nr.2239/17.03.2020; Raportul de 
specialitate al Compartimentului financiar-contabilitate din cadrul Primăriei comunei Zăbala şi 
Raportul de avizare ale Comisiilor de specialitate ale Consiliului local al Comunei Zăbala 
nr.2262/18.03.2020; 

În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență cu nr.34/2013 privind organizarea, 
administrarea și exploatarea pajiștilor permanente și pentru modificarea și completarea Legii fondului 
funciar nr. 18/1991, a Hotărârii Guvernului cu nr.1064/2013 privind aprobarea normelor metodologice 
de aplicare a OUG nr.34/2013, a Ordinului nr. 544/2013 al Ministrului agriculturii și dezvoltării rurale 
privind metodologia de calcul a încărcăturii optime de animale pe hectar de pajiște, a Legii nr. 24/2000 
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, a Ordinului 
comun cu nr. 407/2013 și nr. 2051/2013, al Ministrului agriculturii și dezvoltării rurale, respective al 
Ministrului dezvoltării regionale și administrației publice pentru aprobarea contractelor-cadru de 
concesiune și închiriere a suprafețelor de pajiști aflate în domeniul public sau privat al comunelor, 
orașelor, respectiv municipiilor, 
 În temeiul, art.129 din Codul Administrativ 
 În temeiul, art.196 din alin (1) lit. a din  Codul Administrativ 

 

 

H O T Ă R Ă Ş T E 

 

 

Art. 1. Se aprobă modificarea articolului 3 al HCL nr.9/2020 care va avea următorul cuprins: 
”  Art. 3. Se aprobă închirierea pe o durată de 7 ani a Pășunii de deal Pietroasele Mestecăniș, 

în suprafață de 21,40 ha, cu o încărcătură minimă de 6 ovine /ha.”  
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 Art. 2. Se aprobă revocarea punctului a-8-a din art.9 al HCL nr.9/2020 privind Depunerea unei 
garanții de 1000 lei de către fiecare organizator de stână, în vederea acoperirii eventualelor pagube. 
 Art. 3. Celelalte articole ale HCL nr.9/2020, ramân neschimbate. 

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează dl. Viceprimar, dl. Vlad 
Sorin-Marian-tehnician silvic, dl. Anton Lucian-Ilie-pădurar și persoanele nominalizate. 

 
Zăbala, la 18 martie 2020 
 

               Preşedinte de şedinţă, 
                AMBRUS ATTILA    
                 Contrasemnează, 
                    Secretar general,  

                             BARABÁS RÉKA 


