ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
CONSILIUL LOCAL al COMUNEI SUSENI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea ocupării unei suprafeţe de teren din domeniul public al
Comunei Suseni pentru realizarea investiției: ”Extindere rețea de apă potabilă”

Consiliul Local al Comunei Suseni întrunit în şedinţa sa ordinară în data de 25
iunie 2020;
Analizând:
Referatul de aprobare nr. 1830/2020, prezentat de primarul Comunei Suseni
privind aprobarea ocupării unei suprafeţe de teren din domeniul publical Comunei
Suseni în vederea realizării investiţiei: ” Extindere rețea de apă potabilă”
Raportul de avizare al tuturor Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului
Local al Comunei Suseni şi Raportul de specialitate nr. 1831/2020 al Compartimentului
de specialitate întocmite în acest sens;
Având în vedere:
- Certificatul de urbanism nr. 16/18.05.2020 emis de Primăria Comunei Suseni
prin care se solicită Hotărârea Consiliului Local al Comunei Suseni pentru ocuparea
definitivă şi temporară a terenurilor aflate în domeniul public;
- Proiect Tehnic – Detalii de execuție nr. 06/2020, elaborat de SC. HIDROPLAST
S.R.L. – Targu Mures;
Ţinând cont de:
-pozițiile nr. 150, 151 din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al
Comunei Suseni, atestat prin H.G. nr. 1351/2001, modificat și completat prin H.G. nr.
299/2010;
-art. 286 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;
-Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii,
republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-Ordinul MDRL nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor
metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor
de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

În temeiul dispoziţiilor art. 87 alin (5), art. 129 alin (1) şi alin (2) lit”b”, alin (4)
lit”f”, alin (7) lit”n” și art. 196 alin (1) lit „a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr. 57/2019 privind Codul administrativ
HOTĂRĂŞTE
Art. 1. Se aprobă ocuparea temporară a 673,75 mp şi definitivă a suprafeței de
18,75 mp a terenului din domeniul public al Comunei Suseni, înscris în lista bunurilor
care alcătuiesc domeniul public al Comunei Suseni la pozițiile nr. 150, 151, străzile
comunale Nagy 2, respectiv Örmény, în vederea realizării investiţiei: ”Extindere rețea
de apă potabilă”.
Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se
însărcinează primarul comunei Suseni.
Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita,
Primarului comunei Suseni şi se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului
Comunei Suseni.
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