
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

 

HOTĂRÂREA Nr. 1/2020 

privind aprobarea cumpărării unor bunuri imobile și mobile care fac parte din monumentul 

istoric denumit ”Ansamblul tehnic - Plan înclinat de la Covasna-Comandău”, situate în 

comuna Comandău 

 

 

Consiliul Județean Covasna, 

întrunit în ședință ordinară la data de 23 ianuarie 2020; 

analizând Referatul de aprobare al Președintelui Consiliului Județean Covasna privind 

aprobarea cumpărării unor bunuri imobile și mobile care fac parte din monumentul istoric 

denumit ”Ansamblul tehnic - Plan înclinat de la Covasna-Comandău”, situate în comuna 

Comandău, 

având în vedere: 

- Raportul comun al Direcției economice și al Direcției juridice și dezvoltarea teritoriului; 

- Avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Covasna, întocmite în acest 

sens; 

- art. 1650 și urm. din Codul civil; 

- Legea 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

văzând: 

- Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 97/2019 privind aprobarea exercitării 

dreptului de preemțiune de către Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna pentru 

cumpărarea unor imobile care fac parte din monumentul istoric denumit ”Ansamblul tehnic - 

Plan înclinat de la Covasna-Comandău”, situate în comuna Comandău, cu completările 

ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 192/2019 privind aprobarea inițierii 

demersurilor necesare cumpărării în proprietatea publică a județului Covasna și în 

administrarea Consiliului Județean Covasna a unor bunuri imobile și mobile care fac parte din 

monumentul istoric denumit ”Ansamblul tehnic - Plan înclinat de la Covasna-Comandău”, 

situate în comuna Comandău; 

- Dispoziția Președintelui Consiliului Județean Covasna nr. 326/2019 privind numirea 

comisiei de negociere în vederea cumpărării unor bunuri imobile și mobile care fac parte din 

monumentul istoric denumit ”Ansamblul tehnic - Plan înclinat de la Covasna-Comandău”, 

situate în comuna Comandău; 

luând în considerare: 

- Procesul-verbal de negociere directă și desemnare ofertant final, încheiat între 

BRAFOR S.A. – în faliment prin lichidator judiciar CENȚU S.P.R.L. și ofertantul Județul 

Covasna prin Consiliul Județean Covasna nr. 1459/12.12.2019, înregistrat la Registratura 

generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 13.706/12.12.2019; 

- Procesul-verbal al ședinței de supraofertare și desemnare adjudecatar final, încheiat 

între BRAFOR S.A. – în faliment prin lichidator judiciar CENȚU S.P.R.L. și ofertantul final 

Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna nr. 56/17.01.2020, înregistrat la Registratura 

generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 511/17.01.2020; 



în baza art. 173 alin. (1) lit. c), art. 182 alin. (4) coroborat cu art. 139 alin. (2), şi în temeiul 

art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu completarea ulterioară, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art. 1. Se aprobă Procesul-verbal de negociere directă și desemnare ofertant final, 

încheiat între BRAFOR S.A. – în faliment prin lichidator judiciar CENȚU S.P.R.L. și ofertantul 

Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna nr. 1459/12.12.2019, înregistrat la Registratura 

generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 13.706/12.12.2019, precum și Procesul-verbal al 

ședinței de supraofertare și desemnare adjudecatar final, încheiat între BRAFOR S.A. – în 

faliment prin lichidator judiciar CENȚU S.P.R.L. și ofertantul final Județul Covasna prin 

Consiliul Județean Covasna nr. 56/17.01.2020, înregistrat la Registratura generală a Consiliului 

Județean Covasna sub nr. 511/17.01.2020, prevăzute în anexele nr. 1 și 2. 

Art. 2. (1) Se aprobă cumpărarea unor bunuri imobile și mobile care fac parte din 

monumentul istoric denumit ”Ansamblul tehnic - Plan înclinat de la Covasna-Comandău”, 

situate în comuna Comandău, având datele de identificare prevăzute în anexa nr. 3. 

(2) Prețul total de cumpărare a bunurilor imobile și mobile este de 779.196 lei, la care se 

adaugă 107.071,156 lei TVA, calculată în condițiile legii, rezultând o valoare totală de 

886.267,156 lei, conform anexei nr. 2 și se va achita în termen de 30 de zile calendaristice de la 

data de 17.01.2020 – data declarării ca adjudecatar final al Județului Covasna prin Consiliul 

Județean Covasna. 

(3) Se aprobă încheierea contractului de vânzare-cumpărare în formă autentică între 

BRAFOR S.A. – în faliment prin lichidator judiciar CENȚU S.P.R.L. și Județul Covasna prin 

Consiliul Județean Covasna. 

(4) Se împuternicește domnul Tamás Sándor, Președintele Consiliului Județean Covasna 

să semneze pentru și în numele Județului Covasna contractul de vânzare-cumpărare în formă 

autentică. 

Art. 3. Bunurile imobile și mobile prevăzute în anexa nr. 2 vor face parte din 

proprietatea publică a Județului Covasna și din administrarea Consiliului Județean Covasna. 

Art. 4. Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Președintele 

Consiliului Județean Covasna, Direcția juridică și dezvoltarea teritoriului și Direcția economică 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Covasna. 

 

 

Sfântu Gheorghe, la 23 ianuarie 2020. 

 

 

Președinte, 

TAMÁS Sándor 

 

Contrasemnează, 

VARGA Zoltán 

Secretar general al județului Covasna 

 

 

 

 



                                                                                 Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 1/2020 

 

 

 

 

Procesul-verbal  

de negociere directă și desemnare ofertant final, încheiat între BRAFOR S.A. – în 

faliment prin lichidator judiciar CENȚU S.P.R.L. și ofertantul Județul Covasna 

prin Consiliul Județean Covasna nr. 1459/12.12.2019, înregistrat la Registratura generală 

a Consiliului Județean Covasna sub nr. 13.706/12.12.2019 















                                                                                 Anexa nr. 2 la Hotărârea nr. 1/2020 

 

 

 

 

Procesul-verbal  

al ședinței de supraofertare și desemnare adjudecatar final, încheiat între BRAFOR 

S.A. – în faliment prin lichidator judiciar CENȚU S.P.R.L. și ofertantul final 

Județul Covasna prin Consiliul Județean Covasna nr. 56/17.01.2020, înregistrat la 

Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 511/17.01.2020 















 

Anexa nr. 3 la 

Hotărârea nr. 1/2020 

 

 

Datele de identificare 

ale bunurilor imobile și mobile care fac parte din monumentul istoric denumit ”Ansamblul tehnic – Plan înclinat de la Covasna-Comandău”, situate în comuna 

Comandău 

 

 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea bunurilor imobile și mobile Elemente de identificare Valoarea imobilelor și 

mobilelor 

Situația juridică 

1. Construcții: C1 – Atelier mecanic, C2 – remiză C.F., C3 – 

magazie, C4 – remiză C.F., C5 – atelier, C6 – birou, C7 – 

magazie și teren cu suprafața de 15.004 mp 

C.F. nr. 23088 Comandău, nr. cad. 23088 215.663,60 lei (scutit de TVA cf. 

art. 292 alin. (2) lit. f) din Legea 

nr. 227/2015 privind Codul 

fiscal), din care valoarea 

terenului de 85.463,60 lei și 

valoarea construcțiilor de 

130.200 lei 

Proprietar tabular S.C. 

BRAFOR S.A. – în 

faliment prin lichidator 

judiciar CENȚU S.P.R.L. 

2. Construcții: C1 – Hală gater, C2 – centrală termică, C3 – 

centrală termică, C4 – hală cetina, C5 – depozit, C6 – 

depozit, C7 – secția de nenominalizare, C8 – magazie, 

C9 – birouri, C10 – post TRAFO, C11 – cabina poartă, 

C12 – magazie și teren cu suprafața de 36.084 mp 

C.F. nr. 23339 Comandău, nr. cad. 23339 453.790,316 lei din care TVA în 

sumă de 72.453,916 lei, fiind 

compusă din: valoare teren: 

205.536,40 lei+TVA în sumă de 

39.051,916 lei şi valoare 

construcţii: 175.800,00 lei+TVA 

în sumă de 33.402,00 lei 

Proprietar tabular S.C. 

BRAFOR S.A. – în 

faliment prin lichidator 

judiciar CENȚU S.P.R.L. 

3. Teren cu suprafața de 1.107 mp C.F. nr. 23072 Comandău, nr. cad. 23072 6.069,00 lei din care TVA în 

sumă de 969,00 lei 

Proprietar tabular S.C. 

BRAFOR S.A. – în 

faliment prin lichidator 

judiciar CENȚU S.P.R.L. 

4. Linii de cale ferată forestieră (CFF), linii de garaj și 

ramificații aferente, lungimea totală amplasată pe raza 

unității administrativ-teritoriale a comunei Comandău, 

județul Covasna de 8.636,00 m, având următoarea 

componență: 

Lista de inventariere nr. 4 din anexa nr. 1 la volumul 

I al Raportului de evaluare nr. 150/02.08.2019, 

întocmit de Gaspar Kitti – P.F.A; 

“Plan de amplasament – Calea ferată îngustă 

Covasna - Comandău”, scara 1:50.000, întocmit de 

către expertul György Ede-Zsolt 

210.744,24 lei, din care TVA în 

sumă de 33.648,24 lei 

Proprietar S.C. BRAFOR 

S.A. - în faliment prin 

lichidator judiciar 

CENȚU S.P.R.L. 



Nr. 

crt. 

Denumirea bunurilor imobile și mobile Elemente de identificare Valoarea imobilelor și 

mobilelor 

Situația juridică 

a) Linie principală plan înclinat – Comandău Nr. de inventar 10338 (poziţia nr. 5 din “listă de 

inventariere 4 din data de 31.12.2010” din anexa nr. 

1 la volumul I al Raportului de evaluare nr. 

150/02.08.2019, întocmit de Gaspar Kitti – P.F.A.) 

Proprietar S.C. BRAFOR 

S.A. - în faliment prin 

lichidator judiciar 

CENȚU S.P.R.L. 

b) Cale ferată KM 4 Nr. de inventar 10406 (poziţia nr. 6 din “listă de 

inventariere 4 din data de 31.12.2010” din anexa nr. 

1 la volumul I al Raportului de evaluare nr. 

150/02.08.2019, întocmit de Gaspar Kitti – P.F.A.) 

Proprietar S.C. BRAFOR 

S.A. - în faliment prin 

lichidator judiciar 

CENȚU S.P.R.L. 

c) Linie garaj Nr. de inventar 10339 (poziţia nr. 7 din “listă de 

inventariere 4 din data de 31.12.2010” din anexa nr. 

1 la volumul I al Raportului de evaluare nr. 

150/02.08.2019, întocmit de Gaspar Kitti – P.F.A.) 

Proprietar S.C. BRAFOR 

S.A. - în faliment prin 

lichidator judiciar 

CENȚU S.P.R.L. 

d) Linie garaj plan înclinat Nr. de inventar 10340 (poziţia nr. 8 din “listă de 

inventariere 4. din data de 31.12.2010” din anexa nr. 

1 la volumul I al Raportului de evaluare nr. 

150/02.08.2019, întocmit de Gaspar Kitti – P.F.A.) 

Proprietar S.C. BRAFOR 

S.A. - în faliment prin 

lichidator judiciar 

CENȚU S.P.R.L. 

 

VALOAREA TOTALĂ 

 

779.196 lei, la care se adaugă 107.071,156 lei TVA, calculat în condițiile legii, rezultând o valoare totală de 

886.267,156 lei 
 

 


