
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea trecerii imobilului ”Construcții de locuințe”, evidențiat la poziția nr. 
234 în lista bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Suseni, din domeniul 

public în domeniul privat al Comunei Suseni în vederea scoaterii din funcțiune, casării și 
valorificării imobilului respectiv 

 
Consiliul Local al comunei Suseni, întrunit în şedinţa ordinară în data de 27 ianuarie 

2022; 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 422/2022 al primarului comunei Suseni;  
- Raportul de avizare nr. 423/2022 al Compartimentului urbanism şi al Comisiei 

economico – financiară, amenajarea teritoriului şi urbanism;  
- poziția nr. 234 din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei 

Suseni, aprobat prin HCL nr. 59/2021 privind aprobarea modificării și completării 
inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Suseni; 

În conformitate cu prevederile: 
- art. 354 alin. (1) și art. 361 alin. (2) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordonanţei Guvernului nr. 112/2000 pentru reglementarea procesului de scoatere din 

funcţiune, casare şi valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al 
statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale; 

- punctelor 22 şi 23 din H.G. nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de 
aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în activele corporale şi 
necorporale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările și 
completările ulterioare; 

Ținând cont de traficul intens la intersecția dintre DJ 138 și 126, situat în vecinătatea 
clădirii Primăriei comunei Suseni și a imobilului mai sus menționat precum și a insuficienței 
locurilor de parcare din fața clădirii Primăriei comunei Suseni, pentru evitarea eventualelor 
accidente și mărirea siguranței circulației pietonale din zonă este necesară și oportună 
mărirea parcării; 
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ”c”, 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. (1) Se declară că imobilul evidențiat la poziția nr. 234 în lista bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al Comunei Suseni, nu este de uz și interes public. 

 (2) Se aprobă trecerea imobilului înscris la poziţia nr. 234 în inventarul bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al Comunei Suseni, Construcții de locuințe, din domeniul public 
al Comunei Suseni în domeniul privat al comunei Suseni, în vederea scoaterii din funcţiune, 
casării şi valorificării imobilului respectiv. 

(3) Se aprobă înființarea unei parcări pe terenul aferent clădirii  prevăzută în alin. (1). 
Art. 2. Se constituie Comisia de casare, demolare şi valorificare a imobilului prevăzut 

în art. 1 din prezenta hotărâre în următoarea componenţă: 
1. Bányász Etelka  inspector  - preşedintele Comisiei 
2. Máthé Tünde  inspector  - secretarul Comisiei 
3. András Éva  consilier  - membru 
4. Ferencz Lehel  inspector  - membru 
5. Egyed Imre András inspector  - membru 
Art. 3. (1) Comisia de casare va proceda la urmărirea dezmembrării imobilului casat 

precum şi la valorificarea – dacă va fi cazul - prin vânzare, în condiţiile legii, a componentelor 
rezultate ca materiale utilizabile. 

(2) Evaluarea componentelor rezultate ca materiale utilizabile se va face de către 
Comisia de casare, demolare şi valorificare nominalizată în art. 2 din prezenta hotărâre. 

(3) Sumele încasate din valorificarea bunurilor casate – dacă va fi cazul – vor face venit 
la bugetul local. 

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul comunei Suseni. 

Art. 5. 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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din 27 ianuarie 2022  
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