
  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 
 

HOTĂRÂRE  
privind modificarea HCL nr. 12/2022 privind înființarea unui atelier de prelucrare a 

legumelor și fructelor în demisolul clădirii Primăriei comunei Suseni 
 

 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Suseni în calitatea sa de iniţiator, 
înregistrat sub nr. 1124/2022; 

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Suseni înregistrat sub nr. 1125/2022; 

- Raporturile de avizare ale Comsiei economico financiare, amenajarea 
teritoriului și urbanism și ale Comisiei de agricultură, protecția mediului și turism din 
cadrul Consiliului Local al Comunei Suseni; 

- Adresa nr. 3600 (2033)/SL/09.03.2022 a Instituției Prefectului, județul Harghita, 
referitor la faptul că HCL nr. 12/2022 este neclară, echivocă; 

- Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor – Reabilitarea clădirii 
Primăriei comunei Suseni nr. 3330/10.08.2017, în cadrul căreia au fost realizate lucrările de 
amenajare a spațiului în demisolul clădirii Primăriei comunei Suseni spre a fi utilizat ca 
atelier de prelucrare a legumelor și fructelor;  

- 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; 

- 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. (14), art. 139 alin. (1) şi celor ale art. 196 
alin. (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. Se aprobă modificarea titlului HCL nr. 12/2022 după cum umrează: 

”Hotărâre privind stabilirea destinației spațiului care a fost amenajat în demisolul clădirii 
Primăriei comunei Suseni” 



  

Art. 2. Articolul nr. 1 din HCL nr. 12/2022 se modifică și va avea următorul cuprins: 

” Art. 1. (1) Se stabilește destinația spațiului care a fost amenajat în demisolul Primăriei 
comunei Suseni și va fi folosit ca atelier de prelucrare a fructelor și legumelor. 

 (2) Spațiul va fi valorificată cu destinația de atelier de prelucrare a fructelor și 
legumelor.” 

Art. 3. Restul articolelor HCL nr. 12/2022 rămân neschimbate.  

 Art. 4. Aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se asigură de către Primarul 
Comunei Suseni, prin aparatul de specialitate al primarului. 

 Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al 
Comunei Suseni, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Suseni şi Instituției 
Prefectului - Judeţul Harghita şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la Primărie, în 
spaţiul accesibil publicului, precum şi pe pagina de internet www.suseni.ro .  
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