
ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

 

HOTĂRÂREA Nr. _______/2021 

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 13/2001 cu 

privire la aprobarea propunerilor cuprinse în ”Lista obiectivelor patrimoniului cultural 

construit” în vederea clasării ca monumente istorice, precum și protejarea acestora până 

la clasare 

 

 Consiliul Judeţean Covasna,  

întrunit în şedinţa sa ordinară din data de __________ 2021, 

analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna 

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Judeţean Covasna nr. 13/2001 cu 

privire la aprobarea propunerilor cuprinse în ”Lista obiectivelor patrimoniului cultural 

construit” în vederea clasării ca monumente istorice, precum și protejarea acestora până la 

clasare,  

având în vedere: 

- Raportul Direcției Urbanism și Administrativ, precum și Avizele comisiilor de 

specialitate din cadrul Consiliului Județean Covasna,  

- Legea nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

- O.G. nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor 

situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

- adresa Direcției Județene pentru Cultură Covasna nr. 966/14.09.2017, înregistrată la 

Registratura generală a Consiliului Județean Covasna sub nr. 9441/14.09.2017, 

- avizul Comisiei Județene pentru Protecția Monumentelor, Ansamblurilor și 

Siturilor Istorice nr. 2648/18.03.2021, 

fiind îndeplinite procedurile prevăzute de Legea nr. 52/2003 privind transparența 

decizională în administrația publică, republicată,  

în baza art. 173 alin. (1) lit. f) şi în temeiul art. 182 alin. (1) din Ordonanță de urgență 

a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare, 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Articol unic. Anexa la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 13/2001 cu 

privire la aprobarea propunerilor cuprinse în ”Lista obiectivelor patrimoniului cultural 

construit” în vederea clasării ca monumente istorice, precum și protejarea acestora până la 



clasare, se modifică după cum urmează: 

1. La capitolul I - Monumente și situri arheologice, pozițiile nr. 1-12 se abrogă. 

2. La capitolul II - Monumente și ansambluri de arhitectură, monumente tehnice:  

 -pozițiile nr. 4, 47, 66, 89, 91, 101 se abrogă; 

 - după poziția nr. 138 se introduce o nouă poziție, poziția nr. 139 cu următorul 

cuprins: 

„ 

Nr. 

crt. 

Anul, 

Categorie 

valorică 

Localizare  Denumire  Delimitare  

139 Propus în 

1996 

SÂNZIENI 

latura vestică a dealului 

Perkő  

ruinele 

castelului 

Tarnóczi 

perioada medievală, 

sec XV 

SÂNZIENI 

 „ 

3. La capitolul IV- Monumente de artă, monumente și ansambluri memoriale,  

pozițiile nr. 28 și 51 se abrogă. 

4. La capitolul – Completare la ”Lista obiectivelor patrimoniului cultural construit”: 

 I-Monumente și situri arheologice , poziția 1 se abrogă;  

 V.2. - Cimitire, pozițiile nr. 1 și 5 se abrogă. 

  

Sfântu Gheorghe la ________________  2021. 

TAMÁS Sándor 

            Preşedinte 

         Contrasemnează: 

           VARGA Zoltán 

  Secretar general al judeţului Covasna 

 

 

 

Prezenta se comunică: 

 - 1 ex. Instituţia Prefectului Judeţului Covasna, 

 - 2. ex. Compartimentul administraţie publică, 

 - 1 ex. Direcția Urbanism și Administrativ, 

 - 1 ex. Direcției Județene pentru Cultură Covasna. 

  

CsE 



ROMÂNIA 

CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA 

Preşedinte 

        Nr. 3.599/08.04.2021 

 

REFERAT DE APROBARE 

privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 13/2001 

cu privire la aprobarea propunerilor cuprinse în 

„Lista obiectivelor patrimoniului cultural construit” 

în vederea clasării ca monumente istorice, precum și protejarea acestora până la clasare 

 

În județul Covasna sunt numeroase bunuri imobile, construcții și terenuri care sunt 

semnificative pentru cultura locală, națională și universală. În acest sens, Comisia 

județeană pentru protecția monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice are rolul de a 

monitoriza și a aviza orice intervenție asupra imobilelor aflate pe Lista obiectivelor 

patrimoniului cultural construit. 

Art. 2 din Hotărârea nr. 13/2001 prevede ”revizuirea periodică a listei, cu avizul Comisiei 

județene pentru protecția monumentelor, ansamblurilor și siturilor istorice, aprobată prin 

Hotărârea nr. 13/2001 a Consiliului Județean Covasna”. 

Lista obiectivelor patrimoniului cultural construit a fost întocmită în anul 2000 și 

completată în 2001. De atunci și până în prezent, lista nu a mai fost actualizată. 

Prin prezentul proiect de hotărâre se propune radierea de pe Lista obiectivelor a 

următoarelor poziții: 

   obiectivele care în perioada 2001–2020 au fost clasate ca monument istoric pe baza 

Legii 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice și au fost incluse pe Lista 

monumentelor istorice. (Lista monumentelor istorice 2015. Județul Covasna, Monitorul 

Oficial al României, Partea I, Nr. 113 bis/05.02.2016.) 

   siturile arheologice, care sunt protejate prin OG 43/2000 privind protecţia 

patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional - nu este 

necesară o protecție suplimentară. 

 

Se propune radierea următoarelor obiective: 

 

I. MONUMENTE ȘI SITURI ARHEOLOGICE 

   Siturile arheologice de la pozițiile 1 – Cod RAN 64924.06, 2 – Cod RAN 63410.02, 4 

– Cod RAN 64229.02, 5 – Cod RAN 64103.07, 6 – Cod RAN 64648.06, 7 –  Cod RAN 

65066.01, 9 – Cod RAN 64700.02, 10 – Cod RAN 64835.06, 12 – Cod RAN 65002.04, de la 

pag. 59-60, respectiv, cel din completare (pag. 76), sunt înscrise în Repertoriul Arheologic 

Național (RAN) și se află sub incidența celor stipulate în OG nr. 43/2000 republicată; 

   Situl înscris la poziția 3 (așezare-fortificație, ruinele Castelului Basa, Comuna 

Ghelința) nu există, în realitate ruinele Castelului Basa găsindu-se la Zăbala; 



   Situl ruinele Bisericii Romanice de la Petriceni (poziția nr. 8 Cod LMI 2015: CV-II-a-

B-13253) este înscris în RAN (Cod RAN 64853.04), fiind totodată clasat și ca monument 

istoric; 

   Situl ruinele Castelului Tarnoczy de la Sânzieni (poziția nr. 11) este un ansamblu 

arhitectural, în cazul căruia au fost demarați primii pași de începere a procedurii de clasare 

ca monument istoric, prin urmare până la definitivarea acestui proces ar trebui să fie 

transferat între obiectivele protejate din Anexa II. 

 

II. MONUMENTE ȘI ANSAMBLURI DE ARHITECTURĂ, MONUMENTE TEHNICE 

Poziția 4 – clasat ca monument istoric, Cod LMI 2015: CV-II-m-B-21020 

Poziția 47 – clasat ca monument istoric, Cod LMI 2015: CV-II-m-B-21055 

Poziția 66 – clasat ca monument istoric, Cod LMI 2015: CV-II-m-B-20303 

Poziția 89 – clasat ca monument istoric, Cod LMI 2015: CV-II-m-B-21104 

Poziția 91 – clasat ca monument istoric, Cod LMI 2015: CV-II-m-B-20982 

Poziția 101 – clasat ca monument istoric, Cod LMI 2015: CV-II-m-A-13272 

 

IV. MONUMENTE DE ARTĂ, MONUMENTE ȘI ANSAMBLURI MEMORIALE 

Poziția 28 – clasat ca monument istoric, Cod LMI 2015: CV-III-m-B-13346 

Poziția 51 – clasat ca monument istoric, Cod LMI 2015: CV-III-m-B-13342 

 

VI. COMPLETARE (Completări aduse la ”Lista obiectivelor patrimoniului cultural 

construit) 

MONUMENTE ȘI SITURI ARHEOLOGICE 

Poziția 1 – clasat ca monument istoric, Cod LMI 2015: CV-I-s-A-13085 

2. CIMITIRE 

Poziția 1 – clasat ca monument istoric, Cod LMI 2015: CV-II-m-B-20302 

Poziția 5 – clasat ca monument istoric, Cod LMI 2015: CV-IV-a-B-13351 

 

Anexăm prezentului raport avizul Comisiei Județene pentru Protecția Monumentelor, 

Ansamblurilor și Siturilor Istorice, extrase din Repertoriul Arheologic Național și adresa 

nr. 966/2017 a Direcției Județene pentru Cultură Covasna. 

Luând în considerare cele menționate mai sus, propun aprobarea proiectului de hotărâre 

privind modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 13/2001 cu 

privire la aprobarea propunerilor cuprinse în „Lista obiectivelor patrimoniului cultural 

construit” în vederea clasării ca monumente istorice, precum și protejarea acestora până la 

clasare. 

 

TAMÁS Sándor 

Preşedinte 

 

 
L.M./ 4 ex. 


