
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea scoaterii din funcțiune în vederea valorificării și casării construcției 

grup sanitar, identificat potrivit CF nr. 50056 Suseni, având nr. cadastral 50056 – C2 
 
 

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

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 2961/2022 al primarului comunei Suseni;  
- Raportul de avizare nr. 2962/2022 al Compartimentului urbanism şi al Comisiei 

economico – financiară, amenajarea teritoriului şi urbanism;  
- Cartea Funciară nr. 50056 Suseni poziția nr. A1.2; 
- Certificatul de urbanism nr. 42/08.09.2022 privind ”Demolare grup sanitar”;  
În conformitate cu prevederile: 
- Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 

necorporale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
- Hotărârii Guvernului nr. 909/1997 pentru aprobarea Normelor metodologice de 

aplicare a Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi 
necorporale, modificată şi completată prin Ordonanţa Guvernului nr. 54/1997, 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;  

- Legii nr. 82/1991 a contabilităţii, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare; 

Ținând cont de faptul că prin HCL nr. 6/2022 a fost aprobat predarea către Ministerul 
Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii 
“C.N.I.” S.A., pe baza de protocol a amplasamentului Căminul Cultural, situat în Valea – 
Strâmbă și aflat în administrarea Consiliului Local Suseni, în suprafață construită de 472 mp, 
și teren aferent în suprafață de 1323 mp, identificat potrivit Cărții funciare nr. 50056, nr. cad 
50056, liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către „C.N.I.” – S.A. a 
obiectivului de investiţii „Reabilitarea Căminului Cultural din Valea-Strâmbă” și 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, în locul căruia se va realiza extinde suprafața clădirii 
Căminului cultural din Valea Strâmbă; 
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. ”c”, art. 139 alin. (3) lit. g” și art. 196 alin. 
(1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările 
utlerioare, 

 



HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. (1) Se declară că imobilul grup sanitar, cuprins în C.F. nr. 50056 Suseni, având 
nr. cadastral 50056 – C2, în suprafață de 10 mp, nu este de uz și interes public. 

 (2) Se aprobă scoaterea din funcţiune în vederea valorificării și casării a imobilului 
prezentat la alin. (1) având un grad de uzură de 100%. 

Art. 2. Se constituie Comisia de casare, demolare şi valorificare a imobilului prevăzut 
în art. 1 din prezenta hotărâre în următoarea componenţă: 

1. Bányász Etelka  inspector  - preşedintele Comisiei 
2. Máthé Tünde  inspector  - secretarul Comisiei 
3. András Éva  consilier  - membru 
4. Ferencz Lehel  inspector  - membru 
5. Egyed Imre András inspector  - membru 
Art. 3. (1) Comisia de casare va proceda la urmărirea dezmembrării imobilului casat 

precum şi la valorificarea – dacă va fi cazul - prin vânzare, în condiţiile legii, a componentelor 
rezultate ca materiale utilizabile. 

(2) Evaluarea componentelor rezultate ca materiale utilizabile se va face de către 
Comisia de casare, demolare şi valorificare nominalizată în art. 2 din prezenta hotărâre. 

(3) Sumele încasate din valorificarea bunurilor casate – dacă va fi cazul – vor face venit 
la bugetul local. 

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

Art. 5. Prin grija secretarului general al comunei, prezenta hotărâre se aduce la 
cunoştinţă publică şi se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, Primarului 
comunei Suseni, şi Compartimentului financiar-contabil şi membrilor Comisiei de casare, 
demolare şi valorificare. 
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