
 

Nr. 6340/11.10.2019 

PROIECT  DE  HOTĂRĂRE 

pentru  modificarea  anexei la HCL nr. 21/12.07.2002, privind inventarul bunurilor care 

aparțin domeniului public al comunei Cernat județul Covasna și însușirea acesteia 

 

Viceprimarul comunei Cernat, văzând situația lucrărilor de reabilitare  în cadrul 

Programului PNDR 2014-2020 referitor la Reabilitarea Conacului Farkas, din comuna Cernat 

județul Covasna,   

Analizând referatul de aprobare pentru susținerea proiectului de hotărâre, nr. 6341/2019 a 

viceprimarului comunei Cernat,  Raportul de specialitate economico-financiară, privind 

implementarea proiectului ”Reabilitarea Conacului Farkas” depus în cadrul Programului PNDR 

2014-2020, Submăsura 7.6. –Investiții asociate cu protejarea patrimoniului cultural, privind 

actualizarea anexei la HCL Cernat nr.21/2002, privind inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al comunei Cernat județul Covasna, aprobat prin anexa nr. 17 la H.G. nr. 

975/2002 privind atestarea domeniului public al județului Covasna, precum și al municipiilor, 

orașelor și comunelor din județul Covasna, 

Având în vedere:          

 - art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată,   

 - art. 8 și art. 9 în Cartea Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg, la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,       

 - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare, 

- Luând act de Ghidul solicitantului pe submăsura 7.6. – Investiții asociate cu protejarea 

patrimoniului cultural din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, 

 - contractul de finanțare (PNDR 2014-2020) nr. Co76oPM00031571500059 din 

02.11.2016 pentru proiectul Reabilitarea Conacul Farkas,      

 - contractul de lucrări nr. 3192/15.09.2017, act adițional nr.1 din 15.01.2019,  

 - proces verbal de recepție la terminarea lucrării de construcții și instalații aferente 

acestora nr. 4515/02.07.2019  

Luând în considerare HCL Cernat Nr.46/2020 pentru  modificarea  anexei la HCL nr. 

21/12.07.2002, privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cernat 

județul Covasna și atestarea acesteia, revocat prin HCL nr. 52/2020.    

 În baza prevederilor art.129 alin. (2) lit.c), alin. (6) lit.d), art. 289  din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu  modificările și completările ulterioare,    

 În temeiul prevederile art. 139 alin. (3) lit.”g”, art. 196 alin. (1), lit.a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu  modificările și completările ulterioare,  

 

H O T Ă R E Ș T E : 

 Art.1.  Anexa la HCL Cernat nr. 21/12.07.2002, privind ”Inventarul bunurilor care 

aparțin domeniului public al comunei Cernat județul Covasna”, aprobat prin Anexa nr. 17 la H.G. 

nr. 975/2002, se modifică după cum urmează:       

 La poziția nr. 28, coloana 2 ”Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: ”Conacul 

Farkas”, coloana 3 ”Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: comuna Cernat nr. 59, 

suprafața construită: 362 mp., Conacul Farkas – monument istoric (construit din cărămidă, cu 1 

nivel – 6 încăperi, Sdesf. = 362 mp.), teren aferent 4168 mp., vecinătăți : nord: proprietate  

 

ROMÂNIA  

Județul Covasna - Comuna Cernat  

CONSILIUL LOCAL  

527070 - Cernat nr. 456 

Tel: 0267-367501- Fax: 0267-367488 

e-mail: csernatonkozseg@yahoo.com - comunacernat@yahoo.com 



 

 

particulară, est: proprietate particulară, sud: Drum comunal DC-4A, vest: strada Farkas Imre, 

coloana 4 ”Anul dobândirii sau dării în folosință” va avea următorul cuprins: anul 1846, coloana 

5  ”Valoare de inventar” va avea următorul cuprins: 1.140.822,00 lei, coloana 6 ”Situația juridică 

actuală” va avea următorul cuprins: CF nr.27046 Cernat, nr. top. 27046 Cernat,  Contract de 

donație aut. nr. 3997 din 26.10.2015 emis de NP Kristof Maria Iuliana, CF nr. 26679 Cernat, nr. 

top.26679, provenit din conversia de pe hârtie a CF nr. 5662 Cernatul de jos nr. top.959/1/3/2/b. 

Art.2. Însușește inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cernat 

județul Covasna, modificat conform art. 1 din prezenta hotărăre.     

 Art.3. Prezenta hotărăre poate ataca, în condițiile legii, la Tribunalul Covasna, secția 

contenciosul administrativ.          

 Art.4. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărări și transmiterea la 

ministerului cu atribuții în domeniul administrației publice, se încredințează domnul Fabian 

Sandor, viceprimarul comunei Cernat.  

 

 

Cernat 11.10.2019 

Viceprimar 

Fabian Sandor 



 

  

Nr.7456/16.11.2021 

REFERAT DE APROBARE 

pentru susținerea proiectului de hotărâre  pentru  modificarea  anexei la HCL nr. 

21/12.07.2002, privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei 

Cernat județul Covasna și însușirea acesteia 

 

 În conformitate cu Tratatul de Aderare la Uniunea Europeană, Romănia are obligații care 

implică investiții importante în conservarea patrimoniului cultural istoric aflate pe teritoriului țării 

și asigurarea o stare bună a acestora, precum și dezvoltarea infrastructurii localităților rurale, în 

care sunt cuprinse și reabilitarea monumentelor istorice din localități, cum este și Conacul Farkas 

din Cernat.            

 În anul 2002, cu ocazia întocmirii inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public 

al localității Cernat județul Covasna, de către Comisia Specială, constituit pentru întocmirea 

inventarului domeniului public al comunei Cernat, nu a ținut cont de toate elementele de 

identificare a bunurilor, respectiv la poziția nr. 28 din inventar, este înscris Școala nr. 3 cu clasele 

I-IV, pe motivul că Comisia specială a luat în considerare instituția care funcționează în clăduirea 

respectivă.           

 În anul 2015 a demarat un proiect finanțată de Uniunea Europeană privind reabilitarea 

monumentelor istorice din mediul rural, căștigat de comuna Cernat în cadrul căreia a început 

investiția privind lucrările de reabilitarea Conacului Farkas, care a finalizat în luna iunie 2019.

 Învestiția a determinat modificarea unor coloane din inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al comunei Cernat, însușit prin HCL nr. 21/2002 apoi aprobat prin anexa nr. 

17 la H.G. nr 975/2002, respectiv denumirea bunului, elementele de identificare, valoarea de 

inventar, anul dării în folosință.          

 O.U.G. nr. 57/2009 privind Codul administrativ, în art.289 alin. (4) stipulează activitatea 

Comisiei speciale privnd întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

unităților administrativ teritoriale în sensul căreia Comisia specială are obligația să actualizeze 

inventarul bunurilor care alcătuiesc doemniul public al unității administrativ-teritoriale în termen 

de cel mult 90 de zile de la modificarea regimului juridic al bunurilor respective.    

 Proiectul inițial a fost adoptat prin HCL Cernat nr.46/2020 pentru  modificarea  anexei la 

HCL nr. 21/12.07.2002, privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei 

Cernat județul Covasna și atestarea acesteia, revocat ulterior prin HCL nr. 52/2020, în urma 

solicitării Instituției Prefectului Județului Covasna, prin adresa nr. 12141/02.11.2020. Devenind 

primarul comunei Cernat din octombrie 2020, am reluat procedura și în urma sesizării Instituției 

Prefectului am făcut următoarele demersuri pentru susținerea proiectului de hotărâre privind 

modificarea  anexei la HCL nr. 21/12.07.2002, privind inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al comunei Cernat:  

- a fost emis Dispoziția Nr. 93/2021 referitor la constituirea Comisiei speciale pentru 

întocmirea și actualizarea inventarului bunurilor din domeniul public și a inventarului 

bunurilor din domeniul prival al comunei Cernat, jud. Covasna 

- a fost completat dosarul cu declarația de proprie răspundere al secretarului general al 

comunei 
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- în conformitate cu adresa Ministerului Educației și Cercetării (SG/2603/11.12.2019 și 

SG/1460/22.07.2021) am schimbat destinația imobilului prin HCL nr. 69/2021. 

- în legătură cu adresa ANCPI (adresa nr. 47383/03.12.2019) am anexat HCL nr. 33/2015, 

din care rezultă că terenul/ donația a fost făcută în favoarea comunei Cernat, în domeniul 

public, având ca obiect teren intravilan cu suprafața de 444 mp evidențiat CF nr. 26679 

nr. top. 959/1/3/2/b. 

În contextul celor de mai sus am inițiat proiectul de hotărăre privind modificarea anexei la 

HCL Cernat nr. 21/2002 privind inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei 

Cernat județul Covasna, aprobat prin anexa nr. 17 la H.G. nr. 975/2002, cu rugămintea ca după 

analiză și deliberare să-l aprobați în forma în care am prezentat, adoptănd o hotărăre cu ocazia 

ședinței ordinare din luna noiembrie 2021.    

  

Primar 

Rákosi Árpád 

 



 

 

H O T Ă R Ă R E A  Nr. 70/2021 

pentru  modificarea  anexei la HCL Cernat  nr. 21/12.07.2002, privind inventarul bunurilor 

care aparțin domeniului public al comunei Cernat județul Covasna și însușirea acesteia 

 

Consiliul Local al comunei Cernat, județul Covasna, cu ocazia ședinței ordinare din data 

de 24.11.2021,            

 Analizând referatul de aprobare pentru susținerea proiectului de hotărâre, nr. 6341/2019,  

Raportul de specialitate economico-financiară, privind implementarea proiectului ”Reabilitarea 

Conacului Farkas” depus în cadrul Programului PNDR 2014-2020, Submăsura 7.6. –Investiții 

asociate cu protejarea patrimoniului cultural, privind actualizarea anexei la HCL Cernat 

nr.21/2002, privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cernat județul 

Covasna, aprobat prin anexa nr. 17 la H.G. nr. 975/2002 privind atestarea domeniului public al 

județului Covasna, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Covasna, 

Luând în considerare propunerea de actualizare a Inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al UAT Cernat, întocmit de către Comisia specială pentru întocmirea 

inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public, desemnat prin Dispoziția Nr. 93/2021; 

Având în vedere:          

 - art. 120 și art. 121 alin. (1) și (2) din Constituția României, republicată,   

 - art. 8 și art. 9 în Cartea Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg, la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997,       

 - Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare, 

- art. 289 din OUG nr. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu  modificările și 

completările ulterioare,  

- art. 6 alin. (3) lit. c) din HG nr. 392/2020 privind aprobarea Normelor tehnice pentru 

întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al comunelor, al 

orașelor, al municipiilor și al județelor 

- luând act de Ghidul solicitantului pe submăsura 7.6. – Investiții asociate cu protejarea 

patrimoniului cultural din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020, 

 - contractul de finanțare (PNDR 2014-2020) nr. Co76oPM00031571500059 din 

02.11.2016 pentru proiectul Reabilitarea Conacul Farkas,      

 - contractul de lucrări nr. 3192/15.09.2017, act adițional nr.1 din 15.01.2019,  

 - proces verbal de recepție la terminarea lucrării de construcții și instalații aferente 

acestora nr. 4515/02.07.2019  

În baza prevederilor art.129 alin. (2) lit.c), alin. (6) lit.d), art. 289  din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, cu  modificările și completările ulterioare,    

 În temeiul prevederile art. 139 alin. (3) lit.”g”, art. 196 alin. (1), lit.a) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ, cu  modificările și completările ulterioare,  

 

H O T Ă R E Ș T E : 

 Art.1. Anexa la HCL Cernat nr. 21/12.07.2002, privind ”Inventarul bunurilor care aparțin 

domeniului public al comunei Cernat județul Covasna”, aprobat prin Anexa nr. 17 la H.G. nr. 

975/2002, se modifică după cum urmează:       

 La poziția nr. 28, coloana 2 ”Denumirea bunului” va avea următorul cuprins: ”Conacul 

Farkas”, coloana 3 ”Elemente de identificare” va avea următorul cuprins: comuna Cernat nr. 59, 

suprafața construită: 362 mp., Conacul Farkas – monument istoric (construit din cărămidă, cu 1  
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nivel – 6 încăperi, Sdesf. = 362 mp.), teren aferent 4168 mp., vecinătăți : nord: proprietate 

particulară, est: proprietate particulară, sud: Drum comunal DC-4A, vest: strada Farkas Imre, 

coloana 4 ”Anul dobândirii sau dării în folosință” va avea următorul cuprins: anul 1846, coloana 

5  ”Valoare de inventar” va avea următorul cuprins: 1.140.822,00 lei, coloana 6 ”Situația juridică 

actuală” va avea următorul cuprins: CF nr.27046 Cernat, nr. top. 27046 Cernat,  Contract de 

donație aut. nr. 3997 din 26.10.2015 emis de NP Kristof Maria Iuliana, CF nr. 26679 Cernat, nr. 

top.26679, provenit din conversia de pe hârtie a CF nr. 5662 Cernatul de jos nr. top.959/1/3/2/b. 

Art.2. Însușește inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cernat 

județul Covasna, modificat conform art. 1 din prezenta hotărâre.     

 Art.3. Prezenta hotărâre poate ataca, în condițiile legii, la Tribunalul Covasna, secția 

contenciosul administrativ.          

 Art.4. Cu aducere la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri și transmiterea la 

ministerului cu atribuții în domeniul administrației publice, se încredințează domnul Rakosi 

Arpad, primarul comunei Cernat. 

Cernat la 24.11.2021 

 Preşedintele de ședință    Contrasemnează pentru legalitate 

               Mágori István      Secretar general 

             Kocsis Csilla Bea 

 

 

 

 

 
 Comunicare:           

 1 ex. la dosar cu ședințele consiliului local         
 1 ex. la inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Cernat   

 1 ex. la primarul comunei         

 1 ex. la Instituția prefectului județul Covasna       

 1 ex. la afișare 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Nr.7646/23.11.2021 

 

Comisia juridică și disciplină 

 

 

 

A V I Z  

 

asupra proiectului de hotărâre pentru  modificarea  anexei la HCL Cernat  nr. 

21/12.07.2002, privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei 

Cernat județul Covasna și însușirea acesteia 

 

 

 

 

 Comisia la data de  23.11.2021 s-a întrunit în ședință de lucru pentru avizarea  proiectului 

de hotărâre privind pentru  modificarea  anexei la HCL Cernat  nr. 21/12.07.2002, privind 

inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cernat județul Covasna și 

însușirea acesteia. 

 În urma analizării proiectului de hotărâre, văzând raportul de specialitate al 

compartimentului de resort în cadrul aparatului de specialitate al primarului, s-a reținut că este 

întocmit în conformitate cu prevederile legale, este necesar și oportun. 

 În contextul celor de mai sus în baza art. 136 alin. (3), lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 

privind Codul administrativ, se avizează favorabil proiectul de hotărâre și se propune spre 

aprobare de către consiliul local cu ocazia ședinței ordinare din luna noiembrie 2021. 

 

Cernat la 23.11.2021 

 

Presedinte      Secretar 

                Fábián Sándor     Vén Gábor 
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Nr.7455/16.11.2021 

 

 

RAPORT  DE  SPECIALITATE 

asupra proiectului de hotărâre pentru  modificarea  anexei la HCL Cernat  nr. 21/12.07.2002, 

privind inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cernat județul 

Covasna și însușirea acesteia 

 

 Subsemnatul Dezsi Reka Maria, consilier în  Compartimentul de contabilitate în cadrul 

aparatului de specialitate al primarului, analizănd proiectul de hotărâre sus citat, luând în 

considerare: 

- HCL Cernat Nr.46/2020 pentru  modificarea  anexei la HCL nr. 21/12.07.2002, privind 

inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al comunei Cernat județul Covasna și 

atestarea acesteia, revocat prin HCL nr. 52/2020. 

- O.U.G. nr. 57/2009 privind Codul administrativ, în art.289 alin. (4) stipulează activitatea 

Comisiei speciale privind întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

unităților administrativ teritoriale în sensul căreia Comisia specială are obligația să actualizeze 

inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ-teritoriale în termen 

de cel mult 90 de zile de la modificarea regimului juridic al bunurilor respective,   am reținut că 

este întocmit în conformitate cu prevederile legale, este necesar și oportun.    

 În contextul celor de mai sus consider întemeiat proiectul de hotărăre sus citat pe care în 

baza prevederilor art. 136 alin.(3) lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 

propun spre aprobare  de către Consiliul Local Cernat cu ocazia ședinței ordinare din luna 

noiembrie 2021. 

 

 

Cernat la 16.11.2021 

 

 

Consilier  

Dezsi Reka Maria 
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Judeţul Covasna 

Comisia specială pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public/ 

privat al unităţii administrativ-teritoriale CERNAT 

Preşedinte/Primar, 

RAKOSI ARPAD  

 

INVENTARUL 
bunurilor care aparţin domeniului public al unităţii administrativ-teritoriale CERNAT 

 
        

 SECŢIUNEA I 

Bunuri imobile 

 Nr. 

crt. 

Codul de 

clasificare1 

Denumirea 

bunului2 
Elementele de identificare3 

Anul 

dobândirii 

şi/sau al 

dării în 

folosinţă 

Valoarea de 

inventar4 

(mii lei) 

Situaţia 

juridică 

actuală5 

 0 1 2 3 4 5 6 

   Conacul 

Farkas 

comuna Cernat nr. 59, suprafața 

construită: 362 mp., Conacul Farkas – 

monument istoric (construit din 

cărămidă, cu 1 nivel – 6 încăperi, 

Sdesf. = 362 mp.), teren aferent 4168 

mp., vecinătăți : nord: proprietate  

particulară, est: proprietate particulară, 

sud: Drum comunal DC-4A, vest: 

strada Farkas Imre, 

Anul 1846 
1.140.822,00 

lei 
 

 SECŢIUNEA II 

Bunuri mobile 

 Nr. 

crt. 

Codul de 

clasificare1 

Denumirea 

bunului2 
Elementele de identificare3 

Anul 

dobândirii 

şi/sau al 

dării în 

folosinţă 

Valoarea de 

inventar4 

(mii lei) 

Situaţia 

juridică 

actuală5 

 0 1 2 3 4 5 6 

        
  

 

 

Președinte 

Rakosi Arpad 

 

 

Membrii: 

1. Kocsis Csilla Bea – Secretarul general al UAT     

2. Dézsi Réka-Mária – consilier la Compartimentul de contabilitate, finanțe, impozite şi 

taxe locale      

3. Biró Barna-Tamás – inspector la Compartimentul amenajarea teritoriului, urbanism 

disciplina în construcții, protecția mediului 

4. Varga Elemér – consilier la Compartimentul cadastru şi agricultură 

5. Fákó Alpár-Attila – consilier (referent agricol) la Compartimentul cadastru şi 

agricultură  
 

 


