
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea modificării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al Comunei Suseni 
 

 Consiliul Local al comunei Suseni întrunit în şedinţă extraordinară convocată de 
îndată în data de 13 mai 2022; 
 
 Având în vedere: 

 - Referatul de aprobare nr. 1736/2022 prezentat de Primarul Comunei Suseni, prin 
care se arată că drumurile de câmp evidențiate în comun la poziția nr. 55 din Anexa nr. 52 
– Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Suseni, atestată prin 
H.G. nr. 1351/2001 trebuie evidenţiate pe poziţie separată, cu date de identificare concretă: 
cod de clasificare, denumire, elemente de identificare, anul dobândirii, valoare de 
inventar, situaţie juridică actuală; 
 - Raportul de specialitate nr. 1737/2022 al Compartimentului de specialitate din 
cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Suseni; 
 - 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;  

- 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; 

- 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; 

- Dispoziția primarului comunei Suseni nr. 307/2020 privind constituirea Comisiei 
speciale de inventariere a domeniului public și privat al Comunei Suseni; 

- Declarația pe propria răspundere nr. 1734/2022 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; 

În conformitate cu prevederile: 
- art. 296, art. 129 alin. (2) lit. ”c”, art. 289, 290 din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- Hotărârii 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; 

- punctul 2,3 lit. a) din  Normelor tehnice  de întocmire a proiectelor de organizare a 
teritoriului exploataţiilor agricole referitoare la clasificarea drumurilor de exploatație 



agricolă aprobate Ordinului nr. 212/2002 a Ministrului agriculturii, alimentației și 
pădurilor; 

- Legii nr. 82/1992 a contabilității, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare;  

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 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;  

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

- 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) lit. ”c”, art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) 
lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ; 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1. Se modifică poziția nr. 55 din Anexa nr. 52 – Inventarul bunurilor care 
aparțin domeniului public al Comunei Suseni, însușit prin HCL nr. 11 din 17.08.1999, 
atestat prin H.G. nr. 1351/2001, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre.  

Art. 2. Ca urmare a modificării poziției nr. 55 se introduce poziția numărul 244 
conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 3. 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. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul comunei Suseni. 
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