
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea modificării  și completării HCL nr. 44/2022 privind predarea către 

Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională 
de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea 

executării obiectivului de investiţii „PROIECT TIP – SALĂ DE SPORT CU TRIBUNĂ 
CU 180 DE LOCURI DIN SAT SUSENI NR.1084, COMUNA SUSENI, JUDEȚUL 

HARGHITA” 
 
 Consiliul Local al Comunei Suseni întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 mai 
2022, 
 

Având în vedere: 
- Adresa nr. 6375 (6237)/SL a Instituției Prefectului – Județul Harghita privind 

semnalarea unor aspecte de nelegalitate al H.C.L. nr. 44/2022; 
- Referatul de aprobare nr. 1995/2022 prezentat de Primarul Comunei Suseni 

privind modificarea HCL nr. 44/2022 privind predarea către Ministerul Dezvoltării 
Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  a 
amplasamentului și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiţii 
„Reabilitarea Căminului cultural din Valea-Strâmbă”; 

- Adresa nr. 1400 din 12.01.2022 emisă de C.N.I. în vederea promovării 
obiectivului de investiții în etapa a II-a prin care se solicită hotărârea beneficiarului 
privind predarea amplasamentului precum și obligațiile autorității publice locale în 
vederea realizării investiției;  

- H.C.L. nr. 15/2022 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 
2022 și estimările pe anii 2023 – 2025, cu modificările ulterioare;  

- Raportul de avizare al Comisiei economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, şi Raportul de specialitate nr. 1996/2022 al Compartimentului de specialitate 
întocmite în acest sens; 

În conformitate cu prevederile: 
- Anexei nr. 3 din Ordonanța Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei 

naționale de Investiții ”C.N.I.” S.A., cu modificările și completările ulterioare; 
- Ghidului de depunere ”Programul național de construcții de interes public sau 

social”, Subprogramul ”Săli de sport”; 
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 

actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare; 



În temeiul art. 96 alin. (3), art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. c), alin. (6) lit. a), art. 139 alin. 
(3), lit. g), coroborat cu art. art. 196 alin. (l) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

Art. 1. Se completează preambulul HCL nr. 44/2022 cu următoarele:  

 ” - Adresa nr. 1400 din 12.01.2022 emisă de C.N.I. în vederea promovării obiectivului 
de investiții în etapa a II-a prin care se solicită hotărârea beneficiarului privind predarea 
amplasamentului precum și obligațiile autorității publice locale în vederea realizării investiției;  

- H.C.L. nr. 15/2022 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 
2022 și estimările pe anii 2023 – 2025, cu modificările ulterioare” 

 
Art. 2. Se aprobă modificarea denumirii obiectivului de investiții în titlul și în 

conținutul HCL nr. 44/2022 după cum urmează: 

”Proiect Tip – Construire ”Sală de Sport cu tribună cu 180 locuri din sat Suseni nr. 1084, 
Comuna Suseni, Județul Harghita” 

Art. 3. Art. 2 din HCL nr. 44/2022 se modifică și va avea următorul cuprins: 

” (1) Amplasamentul prevăzut la art 1. se predă viabilizat, conform documentelor 
urbanistice, cu respectarea reglementărilor în vigoare. 
             (2) Nerespectarea acestei obligativități, constatată la data încheierii protocolului de 
predare sau ulterior acestei date, este de natură a atrage răspunderea beneficiarului, CNI-SA 
asigurându-și dreptul legal de acțiune în justiție în vederea sancționării atitudinii culpabile a 
beneficiarului, inclusiv solicitarea de penălități și acordarea de daune interese, când prin 
neasigurarea unui amplasament viabilizat, beneficiarul a adus atingere drepturilor și intereselor 
legitime ale “CNI”-SA.” 
 

Art. 4. În cuprinsul art. 3, art. 4 și art. 5 din HCL nr. 44/2022 mențiunea ”Consiliul 
Local al Comunei Suseni” se înlocuiește cu mențiunea ”UAT Comuna Suseni”. 

 
Art. 5. În cuprinsul art. 5 din HCL nr. 44/2022 mențiunea ”să îl întrețină” se 

înlocuiește cu mențiunea ”să asigure mentenanța”. 
 
Art. 6. Anexa la HCL nr. 44/2022 se înlocuiește cu Anexa la prezenta Hotărâre. 
 

Art. 7. Celelalte prevederi ale HCL nr. 44/2022 rămân neschimbate.  

Art. 8. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul comunei Suseni. 



Art. 9. Hotărârea se comunică prin grija secretarului general al Comunei Suseni 
primarului Comunei Suseni, Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, Companiei 
Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A.,  şi este adusă la cunoştinţă publică prin afişare la 
sediul Primăriei comunei Suseni şi publicarea pe site-ul www.suseni.ro. 

 
Nr. 57 
din 26 mai 2022 
 
 
 
 

Președinte de ședință  Contrasemnează pentru legalitate 
                        Secretar general uat 
                    JAKAB Attila            KOVÁCS Ileana-Éva 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


