
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 

HOTĂRÂRE 
 privind punerea la dispozitia proiectului “Dotarea punctelor de colectare a 
deșeurilor municipale comune în mediul rural și în mediul urban pe teritoriul 

județului Harghita, cu insule ecologice digitalizate” a terenurilor pentru amplasarea 
noilor investiții 

 
 Consiliul Local al Comunei Suseni întrunit în şedinţa sa extraordinară din data de 15 
februarie 2023; 

 
Analizând:  
- Referatul de aprobare nr. 535/2023, prezentat de primarul Comunei Suseni privind 

punerea la dispozitia proiectului “Dotarea punctelor de colectare a deșeurilor municipale comune 
în mediul rural și în mediul urban pe teritoriul județului Harghita, cu insule ecologice digitalizate” a 
terenurilor pentru amplasarea noilor investiții; 

- Raportul de avizare al Comisiei de specialitate economico-financiară și urbansim 
din cadrul Consiliului Local al Comunei Suseni şi Raportul de specialitate nr. 536/2023 al 
Compartimentului de specialitate întocmite în acest sens; 

Având în vedere: 
- Ghidul solicitantului Programul Operaţional Infrastructură Mare 2014-2020; Axa 

prioritară 3. Dezvoltarea infrastructurii de mediu în condiții de management eficient al resurselor; 
Obiectivul Specific 3.1. Reducerea numărului depozitelor neconforme şi creşterea gradului de pregătire 
pentru reciclare a deşeurilor în România aprobat prin Ordinul nr. 2162/2022; 
 -poziția nr. 52 din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Suseni, 
atestat prin H.G. nr. 1351/2001,  extrasul de Carte Funciară nr. 52239 al comunei Suseni; 

Ţinând cont de: 
- art. 286 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;  
- Hotărârea Consiliului Local al comunei Suseni nr. 17/2007 privind aprobarea 

participării comunei Suseni la constituirea ADI SIMD Harghita; 
- Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- Legea nr. 101/2006, a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și 

completările ulterioare; 
- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 92/2021 privind regimul deșeurilor, precum și 

a Legii serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, cu modificările și completările 
ulterioare; 

- H. G. nr. 942 din 20 decembrie 2017 privind aprobarea Planului naţional de gestionare 
a deşeurilor, cu modificările și completările ulterioare; 

- Statutul ADI ”SIMD” HARGHITA; 



- art. 89 alin. (8) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare și art. 35 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu 
modificările și 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. ”f” și 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 participarea Comunei Suseni în proiectul „Dotarea punctelor de 
colectare a deșeurilor municipale comune în mediul rural și în mediul urban pe teritoriul 
județului Harghita, cu insule ecologice digitalizate”. 

Art. 2. Se aprobă asocierea UAT Comuna Suseni cu UAT Județul Harghita prin 
Consiliul Județean Harghita în vederea realizării investiției „Dotarea punctelor de colectare a 
deșeurilor municipale comune în mediul rural și în mediul urban pe teritoriul județului 
Harghita, cu insule ecologice digitalizate” conform modelului de Acord de Asociere din 
Anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se aproba punerea la dispozitia proiectului „Dotarea punctelor de colectare a 
deșeurilor municipale comune în mediul rural și în mediul urban pe teritoriul județului 
Harghita, cu insule ecologice digitalizate” a terenului identificat la poziția nr. 52 din 
inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Suseni, atestat prin H.G. nr. 
1351/2001, extras de Carte Funciară nr. 52239 al comunei Suseni, conform Anexei nr. 1, parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Terenul pe care se vor amplasa investițiile aferente proiectului „Dotarea 
punctelor de colectare a deșeurilor municipale comune în mediul rural și în mediul urban pe 
teritoriul județului Harghita, cu insule ecologice digitalizate” se află în proprietatea publică 
a Comunei Suseni inclusiv pentru o perioada de cinci ani de la data previzionată pentru 
efectuarea plății finale în cadrul proiectului. 

Art. 5. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul comunei Suseni. 
 Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, 
Primarului comunei Suseni, Consiliului Județean Harghita şi se aduce la cunoştinţa publică 
prin grija secretarului general al Comunei Suseni.  
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