
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 
 

HOTĂRÂRE  
privind însuşirea modificării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul 

public al Comunei Suseni 
 

 Consiliul Local al Comunei Suseni întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 
martie 2014; 
 Examinând Proiectul de hotărâre privind însuşirea modificării inventarului 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Suseni; 
 Având în vedere Expunerea de motive nr. 1065/2014 prezentat de Primarul 
Comunei Suseni; 
 Văzând: - Raportul de specialitate nr. 1066/2014 al secretarului Comunei Suseni 
precum şi Raportul de avizare nr. 20/2014 al Comisiei Economico-financiare, 
amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului Local; 

 -Documentaţia cadastrală pentru înscriere provizorie în Cartea Funciară 
întocmită de specialistul topograf Kosa Csaba; 

-Hotărârea Consiliului Local al Comunei Suseni nr. 19/2012 privind aprobarea 
completării inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Suseni;  

În baza prevederilor Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul 
juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare şi a prevederilor H.G. nr. 
548/1999 pentru aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor 
care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor şi ale 
noului Cod civil; 
 În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) litera c), art. 45 alin. (3) şi art. 115 alin. (1) 
lit. b) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, cu modificările şi 
completările ulterioare 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1 Se aprobă modificarea inventarului domeniului public al Comunei Suseni 
însuşit de către Consiliul Local al Comunei Suseni prin Hotărârea nr 12/2012, după 
cum urmează: la poziţia nr. 210, coloana nr. 4 va avea următorul cuprins: „Teren 
intravilan în suprafaţa de 1440 mp, între vecinătăţile: nord: D.j. 126, sud: pârâul 
Visszafolyo, est: Gal Anton, vest: Pal Nandor” 

 Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică: Consiliului Judeţean Harghita, Instituţiei 
Prefectului - Judeţul Harghita şi Primarului Comunei Suseni. 

 Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
însărcinează primarul comunei Suseni. 
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din 24 aprilie 2014  
 
   Preşedinte de şedinţă   Contrasemnează  
              Secretar 
   Elekes-Köllő Tibor    Kovács Ileana Éva 


