
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea modificării și completării HCL nr. 6/2022 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” 

 
 Consiliul Local al Comunei Suseni întrunit în şedinţa extraordinară din data de 26 
septembrie 2022, 
 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 2959/2022, prezentat de Primarul Comunei Suseni privind 

aprobarea modificării și completării HCL nr. 6/2022 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”; 

- Raportul de avizare al Comisiei economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, şi Raportul de specialitate nr. 2960/2022 al Compartimentului de specialitate 
întocmite în acest sens; 

- Certificatul de urbanism nr. 13/07.04.2021 privind Reabilitarea Căminului Cultural 
din Valea-Strâmbă; 

În conformitate cu prevederile: 
- Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei naționale de 

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

”Așezămintele culturale”; 
- Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată 

cu modificările și completările ulterioare; 
- Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe 

aflate în patrimoniul instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;  
 - 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. Articolul 2 din HCL nr. 6/2022 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” se modifică și va avea următorul 
cuprins: 

”Art. 2. (1) Se aprobă demolarea construcției aflat pe amplasament (construcții care nu fac 
obiectul predării), identificat din punct de vedere cadastral cu nr. 50056-C2 – grup sanitar de 10 mp, 
anterior încheierii protocolului  de predare-primire. 

(2) Documentația de demolare se aprobă printr-o hotărâre a Consililui Local adoptat ulterior.” 

Art. 2. Restul articolelor HCL nr. 6/2022 rămân neschimbate.  

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

  Art. 4. 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. 
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