
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 
 

HOTĂRÂRE  
privind înființarea unui atelier de prelucrare a legumelor și fructelor în demisolul clădirii 

Primăriei comunei Suseni 
 

Consiliul Local al comunei Suseni, întrunit în şedinţa ordinară din 27 ianuarie 2022; 
 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 420/2022 al primarului comunei Suseni;  
- Raportul de avizare nr. 421/2022 al Compartimentului urbanism şi al Comisiei 

economico – financiară, amenajarea teritoriului şi urbanism;  
- poziția nr. 208 din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei 

Suseni, aprobat prin HCL nr. 17/2011 privind aprobarea completării inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al Comunei Suseni; 

- Proiect nr. 1145/2016 faza DALI realizat de către S.C. KONTUR S.R.L. – Miercurea 
Ciuc; 

- HCL nr. 56/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției 
„REABILITAREA CLĂDIRII PRIMĂRIEI SUSENI”; 

- Ordinul nr. 1030/2009 privind aprobarea procedurilor de reglementare sanitară 
pentru proiectele de amplasare, amenajare, construire şi pentru funcţionarea obiectivelor ce 
desfăşoară activităţi cu risc pentru starea de sănătate a populaţiei, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- H.C.L. nr. 96/2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum și a taxelor 
speciale pe anul 2022; 
În conformitate cu prevederile: 
- art. 129 alin. (2) lit. ”c”, alin. (6) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 139 alin. (3) lit. g” și art. 196 alin. (1) lit. ”a” din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările utlerioare, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. Se aprobă înființarea unui atelier de prelucrare a fructelor și legumelor în 

demisolul clădirii Primăriei comunei Suseni, conform anexei, parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 



Art. 2. Se aprobă utilizarea atelierului de prelucrare a fructelor și legumelor de către 
locuitorii comunei Suseni și asociații de profil existente în comuna Suseni cu plata taxei de 
utilizare prevăzută în hotărârile anuale de aprobare a impozitelor și taxelor locale. 

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

Art. 4. Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre se aduce la 
cunoştinţă publică şi se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, Primarului 
comunei Suseni, şi Compartimentului financiar-contabil şi membrilor Comisiei de casare, 
demolare şi valorificare. 
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