
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 în şedinţa extraordinară din data de 22 noiembrie  
2022; 
 Având în vedere: 

- Referatul de aprobare nr. 3774/2022 prezentat de Primarul Comunei Suseni; 
- Raportul de specialitate nr. 3775/2022 al Compartimentului de management 

proiecte europene din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Suseni; 
- Procesul verbal de recepție la terminarea lucrării nr. 3720/07.11.2022 referitor la 

investiția: „REABILITARE CLĂDIRE PUBLICĂ PENTRU DEZVOLTAREA 
INFRASTRUCTURII DE SERVICII SOCIALE ȘI PUBLICE DIN COMUNA SUSENI, 
JUDEȚUL HARGHITA” și Autorizația de construire nr. 13/19.06.2020; 

- poziția nr. 34 din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei 
Suseni, aprobate prin HCL nr. 11/1999, atestat prin H.G. nr. 1351/2001, anexa nr. 52; 

- H.G. nr. 1351/2001 privind atestarea domeniului public al județului Harghita, 
precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul harghita, Anexa nr. 52, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- HCL nr. 33/2009 privind aprobarea schimbării destinației unei clădiri înscrise în 
inventarul bunurilor aparținând domeniului public al comunei Suseni, prin care s-a 
aprobat schimbarea destinației clădirii din Clădirea Consiliului Local communal, sediul 
organelor financiare, în Centru social, înscris la poziția nr. 34 în inventarul bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al comunei Suseni; 

- Cartea Funciară nr. 51457 Suseni; 
- Dispoziția primarului comunei Suseni nr. 307/2020 privind constituirea Comisiei 

speciale de inventariere a domeniului public și privat al Comunei Suseni; 
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; 
- 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; 



- 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; 

- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 

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

- Ordonanței nr. 81/2003 privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe aflate în 
patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr. 3.471/2008 pentru aprobarea 
Normelor metodologice privind reevaluarea și amortizarea activelor fixe corporale aflate 
în patrimoniul instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- Raportul de evaluare a imobilelor, clădirilor, drumurilor, podurilor, pârâurilor, 
zonelor verzi, rețelelor de canalizare și de apă din domeniul public și privat înregistrat sub 
numărul 3450 din 28.10.2020; 

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

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

HOTĂRĂŞTE 

 Art. 1. Se reactualizează valoarea de inventar precum și elementele de identificare a 
imobilului înscris la poziția nr. 34 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, astfel: 

a) Coloana 2 va avea următorul cuprins: Centru social; 
b) Coloana 3 va avea următorul cuprins: Clădire situată în intravilanul comunei 

Suseni, sat Suseni, Str. Școlii nr. 20, județul Harghita; Subsol+Parter (S+P), suprafața 
construită: 259,06 mp; suprafața desfășurată: 347,20 mp, suprafața utilă: 242,82 mp. 
Clădire construită din cărămidă, acoperită cu țiglă, compus din 16 încăperi. 
Vecinătăți: Nord: Koós Márton; Sud: Comuna Suseni; Est: strada Școlii; Vest: 
Comuna Suseni; 

c) Coloana 5 va avea următorul cuprins: 999.531,46 lei 
d) Coloana 6 va avea următorul cuprins: Domeniul public al Comunei Suseni 

conform: Hotărârii Consiliului Local nr. 11/1999; H.G. nr. 1351/2001, Anexa nr. 52, 
cu modificările și completările ulterioare; Hotărârii Consiliului Local nr. 86/2022; 



C.f. nr. 51457 al comunei Suseni, Proces verbal de recepție la terminarea lucrării nr. 
3720/07.11.2022; 
Art. 2. Modificările prezentate la art. 1 sunt cuprinse în Anexa nr. 1, 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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