
                    ROMÁNIA 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA  

 

2020/ 1 számú HATÁROZAT 

a Kommandó községben található, a Kovászna-Kommandó Sikló műszaki együtteshez  

tartozó egyes ingó és ingatlan javak megvásárlásának a jóváhagyására 

 

Kovászna Megye Tanácsa, 

a 2020 január 23-i soros ülésén, 

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének jóváhagyási jelentését a Kommandó 

községben található, a Kovászna-Kommandó Sikló műszaki együtteshez tartozó egyes ingó és ingatlan 

javak megvásárlásának a jóváhagyására, 

figyelembe véve: 

- a  Jogügyi és Területfejlesztési Igazgatóság és a Gazdasági Igazgatóság közös 

szakvéleményét,  

- Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezéseit, 

- a Polgári Törvénykönyv 1650. és következő szakaszait, 

- a 2001/422-es számú, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 

Történelmi Műemlékvédelemi Törvényt, 

látván: 

- Kovászna Megye Tanácsa 2019/97-es számú határozatát, a Kommandó községhez 

tartozó Kovászna-Kommandó Sikló műszaki együttesben található egyes ingatlanok 

megvásárlása céljából Kovászna Megye Tanácsán keresztül Kovászna Megye számára eszközölt 

elővásárlási jog gyakorlásának a jóváhagyására, 

- Kovászna Megye Tanácsa 2019/192-es számú határozatát, a Kommandó községben 

található, a Kovászna-Kommandó Sikló műszaki együtteshez tartozó egyes ingó és ingatlan javaknak  

Kovászna Megye közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsa vagyonkezelésébe történő 

megvásárlásához szükséges folyamat elkezdésének a jóváhagyására, 

- Kovászna Megye Tanácsa elnökének 2019/326-os számú Rendelkezését,  melyben 

kinevezte a tárgyalási bizottságot, a Kommandó községben található, a Kovászna-Kommandó Sikló 

műszaki együtteshez tartozó egyes ingó és ingatlan megvásárlására,  

figyelembe véve: 

- a 2019.12.12/1459-es számú, Kovászna Megye Tanácsa főiktatójában 

2019.12.12/13706-os számmal bejegyzett, a CENȚU SPRL mint a csődbe jutott BRAFOR Rt 

bírósági felszámolója és Kovászna Megye Tanácsán keresztül Kovászna Megye között megkötött 

közvetlen tárgyalás és a végső ajánlattevő kijelölésének a jegyzőkönyvét,   

- a 2020.01.17/56-os számú, Kovászna Megye Tanácsa főiktatójában 2020.01.17/511-es 

számmal bejegyzett, a CENȚU SPRL mint a csődbe jutott BRAFOR Rt bírósági felszámolója és 

Kovászna Megye Tanácsán keresztül Kovászna Megye mint végső ajánlattevő között megkötött 

fölüllicítáló tárgyalás és a végső nyertes ajánlattevő kijelölésének a jegyzőkönyvét, 

a 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelettel jóváhagyott Közigazgatási 

Törvénykönyv 173. szakasza (1) bekezdése c) betűje, a 139. szakasza (2) bekezdésével 

alátámasztott 182. szakasza (4) bekezdése értelmében valamint a 196. szakasza (1) bekezdése a) 

betűje alapján 

 



ELHATÁROZZA: 

 

1. Szakasz – Jóváhagyja a 2019.12.12/1459-es számú, Kovászna Megye Tanácsa főiktatójában 

2019.12.12/13706-os számmal bejegyzett, a CENȚU SPRL mint a csődbe jutott BRAFOR Rt 

bírósági felszámolója és Kovászna Megye Tanácsán keresztül Kovászna Megye között megkötött 

közvetlen tárgyalás és a végső ajánlattevő kijelölésének a jegyzőkönyvét, valamint a 

2020.01.17/56-os számú, Kovászna Megye Tanácsa főiktatójában 2020.01.17/511-es számmal 

bejegyzett, a CENȚU SPRL mint a csődbe jutott BRAFOR Rt bírósági felszámolója és Kovászna 

Megye Tanácsán keresztül Kovászna Megye mint végső ajánlattevő között megkötött fölüllicítáló 

tárgyalás és a végső nyertes ajánlattevő kijelölésének a jegyzőkönyvét az 1-es és a 2-es számú 

mellékletek szerint. 

2. Szakasz – (1) Jóváhagyja a Kommandó községben található, a Kovászna-Kommandó Sikló 

műszaki együtteshez tartozó, a 3-as számú mellékletben azonosított, egyes ingó és ingatlan 

javaknak a megvásárlását.  

(2) Az ingó és ingatlan javak megvásárlásának végső értéke 779.196 lej, melyhez hozzaadódik 

a107.071,156 lejes ÁFA, a törvénynek megfelelően kiszámolva, ami összesen 886.267,156 lejt 

jelent, a 2-es számő melléklet szerint, és a végső nyertes ajánlattevő, Kovászna Megye Tanácsán 

keresztül Kovászna Megye kijelentésétől, 2020.01.17-től, számított 30 naptári nap alatt lesz 

kifizetve. 

(3) Jóváhagyja a CENȚU SPRL mint a csődbe jutott BRAFOR Rt bírósági felszámolója és 

Kovászna Megye Tanácsán keresztül Kovászna Megye közötti adás-vételi szerződés hitelesített 

formában történő megkötését. 

(4) Felhatalmazza Kovászna Megye Tanácsa elnökét, Tamás Sándor urat, hogy Kovászna 

Megye nevében és érdekében hitelesített formában aláírja az adás-vételi szerződést. 

3. Szakasz – A 2-es számú mellékletben azonosított ingó és ingatlan javak Kovászna Megye 

közvagyonába és Kovászna Megye Tanácsa vagyonkezelésébe kerülnek. 

4. Szakasz – Az 1-es, 2-es és 3-as számú mellékletek a jelen határozat szerves részét képezik. 

5. Szakasz –Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsa elnökét,  a Jogügyi és 

Területfejlesztési Igazgatóságot valamint a Gazdasági Igazgatóságot bízzuk meg. 

 

Sepsiszentgyörgy, 2020. január 23. 

 

TAMÁS Sándor 

elnök 

 

Ellenjegyzi: 

VARGA ZOLTÁN 

Kovászna megye főjegyzője 

 

 
 

„Traducere din textul înscrisului original redactat în limba română.” 

„Az eredeti román nyelvű szöveg magyar fordítása” 
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