ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
HOTĂRÂREA Nr. _______/2021
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 47/1998 privind zonele
naturale protejate și monumentele naturii în județul Covasna
Consiliul Judeţean Covasna,
întrunit în şedinţa sa ordinară din data de __________ 2021,
analizând Referatul de aprobare al Preşedintelui Consiliului Judeţean Covasna
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Judeţean Covasna nr. 47/1998 privind zonele
naturale protejate și monumentele naturii în județul Covasna,
având în vedere:
- Raportul Centrului Județean pentru Protecția Naturii și Salvamont,
- O.U.G. nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea
habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, cu modificările şi completările ulterioare,
-Ordinul Ministrului Apelor, Pădurilor și Protecției Mediului nr. 264/1999 pentru
aprobarea Normelor tehnice silvice privind gospodărirea vegetaţiei forestiere de pe
terenurile din afară fondului forestier naţional,
-Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 1278/2011, pentru aprobarea
Instrucţiunilor privind delimitarea zonelor de protecţie sanitară şi a perimetrului de
protecţie hidrogeologică,
- adresa Ministerului Mediului , Apelor și Pădurilor nr. 52150/IOS/07.05.2020,
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. Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 47/1998 privind zonele
naturale protejate și monumentele naturii în județul Covasna, se modifică după cum
urmează:
1. La Anexa nr. 1:
a) capitolul II – Rezervații și monumente naturale de interes local- 2. Arbori secularimonumente ale naturii, pozițiile nr. 15, 16, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, se abrogă;
b) capitolul II – Rezervații și monumente naturale de interes local-3. Parcuri
deondrologice, pozițiile 28-35 se abrogă;

c) capitolul II – Rezervații și monumente naturale de interes local-6. Rezervații
hidro-geologice, pozițiile 48-56 se abrogă;
2. Anexele nr. 2 și 3 se abrogă.
Sfântu Gheorghe la ________________ 2021.
TAMÁS Sándor
Preşedinte
Contrasemnează:
VARGA Zoltán
Secretar general al judeţului Covasna

Prezenta se comunică:
- 1 ex. la Instituţia Prefectului Judeţului Covasna,
- 1. ex. la Compartimentul administraţie publică,
- 1 ex. la Centrul Județean pentru Protecția Naturii și Salvamont.
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ROMÂNIA
CONSILIUL JUDEŢEAN COVASNA
PREŞEDINTE
Nr. ____/11.06.2021

REFERAT DE APROBARE
pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 47/1998 privind zonele
protejate și monumentele naturii în județul Covasna

Prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 47/1998 o serie de valori
naturale ale județului Covasna au primit protecție la nivel local potrivit legislației în
vigoare la data respectivă. În perioada scursă de atunci legislația a suferit modificări, iar
pe de altă parte au intervenit schimbări cu privire la aceste obiective.
Potrivit adresei nr. 52150/IOS/7.05.2020 al Ministerului Mediului, Apelor și
Pădurilor, anexat, modificarea limitelor se realizează prin hotărâre de consiliu județean.
Capitolul Arbori seculari, monumente ale naturii. O parte a acestor arbori nu mai
există, și sunt unele care nu corespund criteriului de arbore secular ori reprezentativ
izolat formulat în OUG 57/2007. Dintre arborii trecuți inițial pe listă, patru sunt pe care
considerăm că ar trebui păstrate în categoria monumentelor naturii.
Capitolul Parcuri dendrologice. Legislația națională nu stabilește ce înseamnă
exact un parc dendrologic, care sunt obligațiile proprietarilor sau administrațiilor locale
referitoare la înființarea sau păstrarea acestora. În legislația silvică Ordinul Ministrului
apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 264/1999 pentru aprobarea Normelor tehnice
silvice privind gospodărirea vegetației forestiere de pe terenurile din afara fondului
forestier național stabilește f) vegetația forestieră din parcurile situate în intravilanul
localităților și din cele dendrologice se va putea tăia numai la vârsta exploatabilității
fiziologice, când se constata fenomenul de uscare. Totodată majoritatea acestor parcuri
dendrologice sunt chiar ele fie monumente istorice sau sunt situate în zona de protecția
a unor astfel de clădiri.
Capitolul Rezervații hidro-geologice. Au fost înființate pentru ocrotirea
zăcămintelor de ape minerale. Potrivit legislației în vigoare rezervele hidrogeologice
sunt în proprietatea Statului Român, administratorul fiind Agenția Națională pentru
Resurse Minerale (ANRM), respectiv Societatea Națională a Apelor Minerale S.A.
(SNAM). Au fost stabilite perimetrele aparținătoare acestor zăcăminte de către organul
competent. Legislația aplicabilă este Instrucțiunea privind delimitarea zonelor de
protecție sanitară și a perimetrului de protecție hidrogeologică din 20.04.2011 aprobat cu
Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 1.278/2011.
Capitolele referitoare la speciile ocrotite din județul Covasna. Listele speciilor și
habitatelor protejate au fost aprobate prin legislația națională, comunitară sau prin

tratate internaționale. Legislația națională nu conferă, și nici nu confera vreodată
drepturi administrației locale în sensul stabilirii unor specii de plante sau animale care
să fie protejate pe teritoriul acestuia, astfel îndeplinirea unor obligații sau sancționarea
abaterilor nu poate fi realizată. Modificările propuse
Având în vedere cele de mai sus modificările propuse sunt prevăzute în anexa la
prezenta.
Supun spre aprobare Consiliului Judeţean Covasna proiectul de hotărâre pentru
modificarea Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 47/1998 privind zonele protejate
și monumentele naturii în județul Covasna.

Președinte,
TAMÁS Sándor
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Centrul Judeţean pentru Protecţia Naturii şi Salvamont
Megyei Természetvédelmi és Hegyimentő Központ
County Center for Nature Protection and Mountain
Rescue

Consiliul Judeţean Covasna
Kovászna Megye Tanácsa
Covasna County Council

Referat pentru modificarea
Hotărârii Consiliului Județean Covasna nr. 47/1998 privind zonele protejate și
monumentele naturii în județul Covasna

Prin Hotărârea Consiliului Județean Covasna nr. 47/1998 o serie de valori naturale
ale județului Covasna au primit protecție la nivel local potrivit legislației în vigoare la data
respectivă. În perioada scursă de atunci legislația a suferit modificări, iar pe de altă parte au
intervenit schimbări cu privire la aceste obiective.
Potrivit adresei nr. 52150/IOS/7.05.2020 al Ministerului Mediului, Apelor și
Pădurilor, anexat, modificarea limitelor se realizează prin hotărâre de consiliu județean.
Capitolul Arbori seculari, monumente ale naturii. O parte a acestor arbori nu mai
există, și sunt unele care nu corespund criteriului de arbore secular ori reprezentativ izolat
formulat în OUG 57/2007. Dintre arborii trecuți inițial pe listă, patru sunt pe care
considerăm că ar trebui păstrate în categoria monumentelor naturii.
Capitolul Parcuri dendrologice. Legislația națională nu stabilește ce înseamnă exact
un parc dendrologic, care sunt obligațiile proprietarilor sau administrațiilor locale
referitoare la înființarea sau păstrarea acestora. În legislația silvică Ordinul Ministrului
apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 264/1999 pentru aprobarea Normelor tehnice
silvice privind gospodărirea vegetației forestiere de pe terenurile din afara fondului
forestier național stabilește f) vegetația forestieră din parcurile situate în intravilanul
localităților și din cele dendrologice se va putea tăia numai la vârsta exploatabilității
fiziologice, când se constata fenomenul de uscare. Totodată majoritatea acestor parcuri
dendrologice sunt chiar ele fie monumente istorice sau sunt situate în zona de protecția a
unor astfel de clădiri.
Capitolul Rezervații hidro-geologice. Au fost înființate pentru ocrotirea zăcămintelor
de ape minerale. Potrivit legislației în vigoare rezervele hidrogeologice sunt în proprietatea
Statului Român, administratorul fiind Agenția Națională pentru Resurse Minerale (ANRM),
respectiv Societatea Națională a Apelor Minerale S.A. (SNAM). Au fost stabilite perimetrele
aparținătoare acestor zăcăminte de către organul competent. Legislația aplicabilă este
Instrucțiunea privind delimitarea zonelor de protecție sanitară și a perimetrului de protecție
hidrogeologică din 20.04.2011 aprobat cu Ordinul Ministrului Mediului și Pădurilor nr.
1.278/2011.
Capitolele referitoare la speciile ocrotite din județul Covasna. Listele speciilor și
habitatelor protejate au fost aprobate prin legislația națională, comunitară sau prin tratate
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internaționale. Legislația națională nu conferă, și nici nu confera vreodată drepturi
administrației locale în sensul stabilirii unor specii de plante sau animale care să fie
protejate pe teritoriul acestuia, astfel îndeplinirea unor obligații sau sancționarea abaterilor
nu poate fi realizată.
Anexăm modificările propuse.

Cu stimă,
Drd.Moscviciov Leonid
Șef serviciu
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HCJC 47/1998, tabelul 2, 3.
Nr.
crt.
15.

16.

17.
18.

19.

20.

Denumire

Localizare

Propunere

Motivare

Stejarii seculari din
Bicfalău

Bicfalău,
com Ozun

scoatere

Stejarul secular din
cimitirul reformat
Sf. Gheorghe
Stejarii lui Mikes
Kelemen
Nucii lui Kőrösi
Csoma Sándor

Mun. Sf.
Gheorghe

scoatere

Zagon

păstrare

Monument al naturii

Chiuruș,
păstrare
orașul
Covasna
Calnic, com. păstrare
Valea
Crișului
Ozun
scoatere

Monument al naturii

Stejarul din
cimitirul unitarian
Calnic
Stejarii seculari din
Ozun
Castanii din
Angheluș

În apropierea bisericii sunt doar tei.
Monument istoric categoria A, CV-II-a-A13148
Biserica-cetate reformată este monument
istoric categoria A. CV-II-a-A-13090

Monument al naturii

22.

Castanii din curtea
conacului Cserey

Imeni, com.
Catalina

scoatere

23.

Teii din Ghidfalău

Ghidfalău

scoatere

24.

Teii din cimitirul și
centrul comunei
Cernat

Cernat

scoatere

25.

Castanii din curtea
conacului
Domokos Mihály
Teii din cimitirul
satului Pădureni
Teii din Moacșa

Cernat

scoatere

Probabil nu mai există. În posibilele locații
nu sunt stejari vârstnici.
Arborii nu sunt în mediul natural. Nu este
un parc dendrologic. Terenul face parte din
situl Natura 2000 ROSPA0086 Munții BodocBaraolt.
Există doar un singur arbore.
Conacul este monument istoric categoria A.
CV-II-a-A-13230
Copacul a căzut în primăvara anului 2019. A
fost plantat unul tânăr.
Arborii nu sunt în mediul natural. Nu este
un parc dendrologic. Conacul Damokos
Dénes, în prezent sediul primăriei comunei,
este monument istoric categoria A CV-II-mA-13173; cimitirul este monument istoric
categoria B. CV-IV-a-B-13349
Au fost tăiați.

Pădureni

păstrare

Monument al naturii

Moacșa

scoatere

Arborii nu sunt în mediul natural. Nu este
un parc dendrologic.

21.

26.
27.

Angheluș

scoatere
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28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.

35.

Parcul dendrologic
Micloșoara
Parcul dendrologic
Dalnic
Parcul dendrologic
Arcuș
Parcul dendrologic
Zăbala
Parcul dendrologic
al Muzeului
Național Secuiesc
Parcul dendrologic
Vârghiș
Parcul dendrologic
al Muzeului
Etnografic Cernat
Parcul dendrologic
în jurul bisericii
reformate Cernat

Micloșoara,
oraș Baraolt
Dalnic

scoatere

Arcuș

scoatere

Zăbala

scoatere

Sf.
Gheorghe

scoatere

Vârghiș

scoatere

Cernat

scoatere

Cernat

scoatere

scoatere

Castelul este monument istoric categoria A.
CV-II-m-A-13241
Ansamblu monument istoric categoria B.
CV-II-a-B-13203
Ansamblu monument istoric categoria A.
CV-II-a-A-13128
Ansamblu monument istoric categoria A.
CV-II-a-A-13331
Ansamblu monument istoric categoria A.
CV-II-a-A-13104
Castelul este monument istoric categoria B.
CV-II-m-B-13316
Muzeul este monument istoric categoria A.
CV-II-a-A-13169
Mulți copaci au fost tăiați. Arborii nu sunt în
mediul natural. Nu este un parc dendrologic.
Monument istoric categoria A. CV-II-a-A13175

Obiective propuse spre păstrare
17. Stejarii lui Mikes Kelemen nu sunt în vecinătatea vreunui monument istoric, și pot fi
considerați ca un memento al pădurilor de stejar care dominau zonele de șes. Din cei doi arbori unul
s-a uscat, fiind transformat în operă de artă.
18. Nucii lui Kőrösi Csoma Sándor nu sunt în vecinătatea vreunui monument istoric și datorită
importanței lor din punct de vedere cultural (amintirea și cultul lui Kőrösi Csoma Sándor), trebuie
să aibă ocrotire.
19. Stejarul din cimitirul unitarian Calnic este probabil un stejar crescut în mod natural, una dintre
ultimele de acest gen din această zonă.
26. Teii din cimitirul satului Pădureni sunt arbori caracteristici zonei.

Alte obiective propuse spre scoatere din HCJC nr 47/1998
Rezervațiile hidro-geologice (tabelul 6, punctele 48-56), deoarece rezervele
hidrogeologice sunt în proprietatea Statului Român, administratorul fiind Agenția
Națională pentru Resurse Minerale (ANRM), respectiv Societatea Națională a Apelor
Minerale S.A. (SNAM). Au fost stabilite perimetrele aparținătoare acestor zăcăminte de
către organul competent. Modalitatea de delimitare a acestor zone este stabilit prin Ordinul
Ministrului Mediului și Pădurilor nr. 1.278/2011 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind
delimitarea zonelor de protecție sanitară și a perimetrului de protecție hidrogeologică
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Listele de specii de plante și animale din HCJC nr 47/1998 (Anexa 2, Anexa 3), deoarece
legislația națională nu conferă și nici nu dădea drepturi administrației locale în sensul
stabilirii unor specii de plante sau animale care să fie protejate pe teritoriul administrativ al
acestuia, astfel îndeplinirea unor obligații sau sancționarea abaterilor nu poate fi realizată.
La nivel național speciile de plante și animale protejate sunt cuprinse în Anexa 3, Anexa 4a
și Anexa 4b al Ordonanței de Urgență nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate,
conservarea habitatelor naturale, a florei și faunei sălbatice cu modificările și completările
ulterioare.

Ro-520003, mun. Sfântu Gheorghe, str. Gábor Áron nr. 1, judeţul Covasna
Tel: 0367 404 730, fax: 0367 404 731, office@natcov.ro

