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ROMÂNIA 

JUDEŢUL COVASNA 
    COMUNA ZĂBALA – CONSILIUL LOCAL 

 
 

HOTĂRÂREA NR.34/2021 
privind aprobarea Acordului de Parteneriat cu Ordinul Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și 

Asistenților Medicali din România, Filiala Covasna, cu sediul în Sfântu Gheorghe, județul Covasna, în 
vederea efectuării lucr ărilor de împădurire și punerea la dispoziție, în vederea realizării lucr ărilor de 

împădurire, a unui teren în suprafață totală de maxim 1 ha., proprietate privată a comunei Zăbala, situat în 
U.P. I Zăbala, ua 39 F. 

 
Consiliul Local al comunei Zabala, judeţul Covasna, întrunit în şedinţă ordinară din data de 17 

iunie 2021, 
 Având în vedere Referatul de aprobare nr.3981/14.06.2021 întocmit şi ini ţiat de D - nul primar, 

Raportul de specialitate nr.3982/14.06.2021, Raportul de avizare al Comisiei de specialitate al 
Consiliului local al Comunei Zăbala nr.4069/17.06.2021;  
 Având în vedere Adresa Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților 
Medicali din România, Filiala Covasna, cu sediul în Sfântu Gheorghe, jud.Covasna, nr.3735/26.05.2021 
 În baza Legii nr. 46/2008 privind Codul Silvic 
 In temeiul prevederilor art.129 alin.( 2) litera "c" alin.( 4) litera "a" si art. 139 alin.(1) si alin.(3) 
litera "g "din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 

HOTĂREȘTE 
 

 Art.1. Se aprobă punerea la dispoziție, în vederea realizării lucrărilor de împădurire, a unui teren 
în suprafață totală de maxim 1 ha., proprietate privată a comunei Zăbala, situat în U.P. I Zăbala, ua 39 
F. 

 Art.2.  (1) Se aprobă încheierea unui Acord de Parteneriat cu Ordinul Asistenților Medicali 
Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România, Filiala Covasna, cu sediul în Sfântu 
Gheorghe, județul Covasna. Modelul Acordului de Parteneriat este prezentat în anexa care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

  (2) Se împuternicește primarul comunei Zăbala să semneze Acordul de Parteneriat 
menționat la alin.(1). 

 Art. 3 . Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează D- nul primar al comunei 
Zăbala. 
 

 Zăbala, la 17 iunie 2021 
 
 

                       Preşedinte de şedinţă, 
                BURNICHI GHEORGHE-FLORIN    
                  Secretar general,  

                              BARABÁS RÉKA 


