
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 

HOTĂRÂRE  
privind actualizarea valorii de inventar și al datelor tehnice ale unor bunuri care alcătuiesc 

domeniul public al Comunei Suseni 

 

 Consiliul Local al comunei Suseni în şedinţa extraordinară din data de 17 ianuarie  
2022; 
 Având în vedere: 

 -Referatul de aprobare nr. 329/2022 prezentat de Primarul Comunei Suseni; 
 - Raportul de specialitate nr. 330/2022 al Compartimentului de investiții; 
 - Procesul verbal de recepție la terminarea lucrării nr. 236/10.01.2022 referitor la 
investiția: ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE ACCES SILVIC DIN COMUNA 
SUSENI”, Autorizația de construire nr. 6/08.05.2020; 

- pozițiile nr. 181, 182, 187, 188, 194 și 202 din inventarul bunurilor care alcătuiesc 
domeniul public al Comunei Suseni, aprobate prin HCL nr. 12/2010, atestate prin H.G. nr. 
939/2011, anexa nr. 8; 

În conformitate cu prevederile: 
 - art. 129 alin. (2) lit. ”c”, art. 289 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

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

republicată, cu modificările și completările ulterioare;  
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare; 
- Ordonanței nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în 

patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordinului Ministrului Finanţelor Publice nr. 3.471/2008 pentru aprobarea Normelor 

metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale aflate în patrimoniul 
instituţiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Raportul de evaluare a imobilelor, clădirilor, drumurilor, podurilor, pârâurilor, 
zonelor verzi, rețelelor de canalizare și de apă din domeniul public și privat înregistrat sub 
numărul 3450 din 28.10.2020; 

- Codul silvic aprobat prin Legea nr. 46/2008; 
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) litera ”c”, art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. 
”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare; 
 



 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art. 1 (1) Se reactualizează valoarea de inventar a unor bunuri care alcătuiesc 
domeniul public al Comunei Suseni, astfel: 

a) la poziţia nr. 181 Drum forestier Somolyo, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 
„1.522.484,99 lei”;  

b) la poziţia nr. 182 Drum forestier Opra, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 
„4.029.821,28 lei ”; 

c) la poziţia nr. 187 Drum forestier Sugo-Ordogto, coloana nr. 5 va avea următorul 
cuprins: „3.433.791,73 lei”; 

d) la poziţia nr. 188 Drum forestier Bogaros, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 
„2.100.863,28 lei”; 

e) la poziţia nr. 194 Drum forestier Ferestrau (Fureszloka), coloana nr. 5 va avea 
următorul cuprins: „3.671.260,97 lei”; 

f) la poziţia nr. 202 Drum forestier Szanduly, coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: 
„1.077.959,5 lei”; 

(2) Se reactualizează coloana nr. 3 Elemente de identificare tehnice ale  poziției nr. 202 
Drum forestier Szanduly, astfel: ”Drum forestier situat în UP VI, u.a 135 D, în lungime de 
2,226 km, cu o suprafață de 1,11 ha”, vecinătăți Nord: Comuna Suseni, Sud: Composesoratul 
Valea-Strâmbă, Est DJ 125A Vest Composesoratul Valea-Strâmbă.  

 Art. 2 Hotărârea se comunică prin grija secretarului general al Comunei Suseni 
primarului Comunei Suseni, Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita 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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