
ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 

 

HOTĂRÂRE  

privind aprobarea modificării și completării inventarului bunurilor care alcătuiesc 

domeniul public al Comunei Suseni 

 

 Consiliul Local al Comunei Suseni întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 28 

ianuarie 2021; 

 Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 292/2021 prezentat de Primarul Comunei Suseni; 

 - Raportul de specialitate nr. 293/2021 al Compartimentului de management proiecte 

europene Suseni și al Comisiei  economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism din 

cadrul Consiliului Local al Comunei Suseni; 

 - Contractul de finanțare nr. C 0720EM00011672100307/10.08.2017 pentru acordarea 

ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului Național de Dezvoltare Rurală 

pentru realizarea investiției: ”Înființare infrastructură de tip AFTER SCHOOL”, și actele 

adiționale subsecvente;  

 - Procesul verbal de recepție la terminarea lucrării nr. 2439/13.08.2020 referitor la 

investiția: ”Înființare infrastructură de tip AFTER SCHOOL”; Autorizație de construire nr. 

08/05.06.2018; Proiect tehnic nr. 125/2017; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Suseni nr. 92/2020 privind aprobarea 

prețului de cumpărare a imobilului construcție, situat în intravilanul comunei Suseni, sat 

Suseni nr. 1038, înscris în CF 52240 Suseni;  Contractul de vânzare-cumpărare autentificat sub 

nr. 5183 din 28.12.2020 având ca obiect cumpărarea imobilului construcție, situat în 

intravilanul comunei Suseni, sat Suseni nr. 1038, înscris în Cartea Funciară 52240 Suseni; 

- Declarația pe propria răspundere nr. 357/2021 a secretarului general al unității 

administrativ-teritoriale dată în condițiile prevăzute de art. 289 alin. (6) și (7) din O.U.G. nr. 

57/2019 privind Codul administrativ; 

-  H.G. nr. 1351/2001 privind atestarea domeniului public al judeţului Harghita, 

precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita, Anexa nr. 52, cu 

modificările şi completările ulterioare, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local al Comunei 

Suseni nr. 11/1999, modificat ulterior; 

- H.G. nr. 939/2011 pentru modificarea și completarea unor anexe la Hotărârea 

Guvernului nr. 1.351/2001 privind atestarea domeniului public al județului Harghita, precum 

și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Harghita, aprobat cu Hotărârea 

Consiliului Local al Comunei Suseni nr. 12/2010, modificat ulterior; 

- Anexa nr. 8 din H.G. nr. 939/2011 pentru modificarea și completarea unor anexe la 

Hotărârea Guvernului nr. 1.351/2001 privind atestarea domeniului public al județului 

Harghita, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Harghita; 



 - art. 129 alin. (2) lit. ”c”, art. 286, art. 289, 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 858, art. 859, art. 863 lit. a) și lit. f) din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  

-  Hotărârea Guvernului nr. 392 din 14 mai 2020 privind aprobarea Normelor tehnice 

pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public și privat al 

comunelor, al orașelor, al municipiilor și al județelor; 

- Dispoziția primarului comunei Suseni nr. 307/2020 privind constituirea Comisiei 

speciale de inventariere a domeniului public și privat al Comunei Suseni; 

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

ulterioare; 

- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, 

cu modificările și completările ulterioare; 

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) litera ”c”, art. 139 alin. (3) lit. ”g” şi art. 196 

alin. (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

 

HOTĂRĂŞTE 

 

 Art. 1. Aprobă completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 

Comunei Suseni, cu poziția nr. 230 și poziția 231 conform anexei care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

 Art. 2. Hotărârea se comunică prin grija secretarului general al Comunei Suseni 

primarului Comunei Suseni, Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, Ministerului 

Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației şi este adusă la cunoştinţă publică prin 

afişare la sediul Primăriei comunei Suseni şi publicarea pe site-ul www.suseni.ro. 

 Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 

primarul comunei Suseni. 
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