ROMÂNIA
JUDEŢUL COVASNA
CONSILIUL LOCAL AL ORAŞULUI COVASNA
Nr. inreg. 4864/22.10.2015
Ind. Dos. I/1

Proiect de hotărâre
cu privire la instituirea "Zilei Cetăţii Dacice din oraşul Covasna"
Consiliul local al oraşului Covasna, întrunit în şedinţa ordinară din data de
________, şedinţă legal constituită, fiind prezentă majoritatea consilierilor în funcţie
(___)
Analizând expunerea de motive a consilierilor români, raportul
compartimentului de specialitate, avizul comisiilor de specialitate turism şi buget
finanţe, precum şi avizul de legalitate al secretarei oraşului,
În conformitate cu prevederile:
- Anexei III, punctul I "Valori de patrimoniu cultural de interes naţional
(monumente istorice de valoare naţională excepţională), 2 "Monumente şi
situri arheologice", litera "e", "fortificaţii dacice", e12 "fortificaţie dacică
cu 3 terase împrejmuite cu ziduri de piatră" (în punctul Valea Zanelor –
Dealul Florilor) din Legea 5/2000 pentru aprobarea Planului de
amenajare a teritoriului naţional
- Ordinul 2314/2004 al Ministerului Culturii şi Cultelor privind aprobarea
Listei monumentelor istorice, actualizată, cu modificările şi completările
ulterioare
- art. 19 lit."b", "c" si art. 22 alin. (1) din O.G. 43/2000 privind protecţia
patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone
de interes naţional, republicată,
- art. 1 si art. 2 alin. (5) din Legea 182/2000 privind protejarea
patrimoniului cultural naţional mobil, republicată
- art. 6, art. 8 alin. (1) lit. "a" si art. 45 din Legea 422/2001 privind
protejarea monumentelor istorice, republicată
- H.G. 975/2002 privind atestarea domeniului public al judeţului
Covasna, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul
Covasna, anexa 5, poz. 54
- Legea 150/1997 privind ratificarea Convenţiei Europene pentru
protecţia patrimoniului arheologic (revizuită), adoptată la Valetta, la
16 ianuarie 1992
- Legea 451/2002 privind ratificarea Convenţiei Europene a peisajului
adoptată la Florenţa, la 20 octombrie 2000
- prevederile Codului Civil şi ale Codului Penal

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. "d", alin. (6) lit. "a" pct. 4 şi pct. 10,
art. 45 alin. (1) si art. 115 alin. (1) lit. "b" din Legea 215/2001 – legea administraţiei
publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.
Cu votul "pentru" a ___ consilieri, "împotrivă" ____ şi "abţineri" ____

Hotărăşte:
Art. 1 – Se instituie prima duminică din luna august ca "Ziua Cetăţii Dacice
din oraşul Covasna", Cetate inclusă în Registrul Naţional al Monumentelor Istorice
ca Sit arheologic "Cetatea Zânelor" din Valea Zânelor, cod LMI 2010, CV – I s – A –
13058.01 – fortificaţie sec. I a Chr. – I p Chr. Latene, cultură geto – dacică,
monument istoric de valoare naţională excepţională, de patrimoniu cultural, aflată în
proprietatea publică a oraşului Covasna, în zona protejată.
Art. 2 – Consiliul local, Primăria şi Casa de Cultură ale oraşului Covasna, în
parteneriat cu ONG – urile, instituţiile şi muzeele interesate, cu implicarea
comunităţii locale, vor organiza anual, cu ocazia "Zilei Cetăţii Dacice din oraşul
Covasna" manifestări cultural – educative şi ştiinţifice cu scopul punerii în valoare a
Sitului arheologic din Valea Zânelor, înlesnirii accesului democratic la cultură,
transmiterii acestui important patrimoniu generaţiilor viitoare şi atragerii turiştilor,
iubitori de istorie şi cultură, spre staţiunea Covasna.
Art. 3 – (1) Cheltuielile necesare pentru marcarea corespunzatoare a "Zilei
Cetăţii Dacice din oraşul Covasna" şi pentru punerea ei în valoare se vor asigura
anual din bugetul local şi din cofinanţări ale Ministerului Culturii şi Cultelor.
(2) Cheltuielile vor fi destinate pentru:
- editatea unor publicaţii, broşuri, materiale informative despre Cetate, astfel
încât să se stimuleze interesul public faţă de acest monument cu valoare
istorică, arheologică, documentară, ştiinţifică şi numismatică excepţională
- amenajarea şi omologarea traseului spre Cetate
- popularizarea Zilei Cetăţii
- organizarea unor conferinţe, simpozioane în care să se concretizeze nevoile
de administrare, de infrastructură, întreţinere, cercetare, proiecte de
reconstituire, restaurare, conservare şi promovare pe plan naţional şi
internaţional.
Art. 4 – Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei se vor ocupa
Primarul, Secretarul şi aparatul de specialitate al Primarului, precum şi Directorul
Casei de Cultura şi al Centrului de Informare Turistică Covasna.
Presedinte de sedinta
____________________
Contrasemnează,
SECRETAR
VASILICA ENEA

