
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea ocupării unei suprafeţe de teren din domeniul public al 

Comunei Suseni pentru realizarea investiției: ”Amplasare stație de încărcare pentru 
autovehicule electrice ” 

 
 Consiliul Local al Comunei Suseni întrunit în şedinţă extraordinară din data de 16 
iunie 2022; 

 
Analizând:  
- Referatul de aprobare nr. 2072/2022, prezentat de primarul Comunei Suseni privind 

aprobarea ocupării unei suprafeţe de teren din domeniul public al Comunei Suseni în 
vederea realizării investiţiei ”Amplasare stație de încărcare pentru autovehicule electrice”;  

- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate economico-financiară și urbansim 
din cadrul Consiliului Local al Comunei Suseni şi Raportul de specialitate nr. 2073/2022 al 
Compartimentului de specialitate întocmite în acest sens; 

Având în vedere: 
- Certificatul de urbanism nr. 47/09.12.2021 emis de Primăria Comunei Suseni prin care 

se solicită Hotărârea Consiliului Local al Comunei Suseni pentru ocuparea definitivă şi 
temporară a terenurilor aflate în domeniul public; 

- Studiu de fezabilitate  elaborat de SC. TIGRA-WILL S.R.L.  
Ţinând cont de: 
- extrasul de Carte Funciară nr. 51134; 
- art. 286 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare;  
- Ordinul MDRL nr. 839 din 12 octombrie 2009 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de 
construcţii, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiilor art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (1) şi alin. (2) lit. ”b” și lit. ”c”, alin. 
(4) lit. ”f”, alin. (7) lit. ”n”, art. 139 alin. (3) lit. ”g” și art. 196  alin. (1) lit. „a” din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 
 



H O T Ă R Ă Ş T E  
 

Art. 1. Se aprobă ocuparea definitivă a suprafeței de 25 mp a terenului din domeniul 
public al Comunei Suseni, în vederea realizării investiţiei ”Amplasare stație de încărcare 
pentru autovehicule electrice”. 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul comunei Suseni. 
 Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, 
Primarului comunei Suseni şi se aduce la cunoştinţa publică prin grija secretarului general al 
Comunei Suseni.  
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