
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea modificării şi completării inventarului bunurilor care 

alcătuiesc domeniul public al Comunei Suseni 
 

 Consiliul Local al comunei Suseni întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29 mai 2014; 
 Având în vedere Expunerea de motive nr. 1318/2014 prezentat de 
Primarul Comunei Suseni prin care se arată că în vederea accesării de fonduri 
nerambursabile pentru reabilitare/realizare de investiţii asupra acestora, 
bunurile înscrise în inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 
comunei trebuie evidenţiate pe poziţie separată, cu date de identificare 
concretă: cod de clasificare, denumire, elemente de identificare, anul 
dobândirii, valoare de inventar, situaţie juridică actuală.; 
 Văzând Raportul de specialitate nr. 1319/2014 al Secretarului Comunei 
Suseni precum şi Raportul de avizare nr. 23/2014 al Comisiei Economico-
financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului Local; 
 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;  

 -Documentaţia cadastrală pentru înscriere provizorie în Cartea Funciară 
întocmită de specialistul topograf Kosa Csaba; 
 În conformitate cu prevederile H.G. nr. 1351/2001 privind atestarea 
domeniului public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi 
comunelor din judeţul Harghita, Anexa nr. 52, cu modificările şi completările 
ulterioare; 
 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 modifică poziţia nr. 55 din Anexa nr. 52- Inventarul bunurilor care 
aparţin domeniului public al comunei Suseni, însuşit prin HCL nr. 11 din 
17.08.1999, aprobat prin H.G. nr. 1351/2001, coloana „Denumirea drumului” şi 
va avea următoul cuprins: „În total 36 drumuri de câmp” 



 Art. 2 Aprobă completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului 
public al Comunei Suseni cu poziţiile 213-216, conform anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, care se scad din numărul total de drumuri 
înscrise la poziţia nr. 55 din Anexa nr. 52, potrivit celor prevăzute în art. 1 din 
prezenta hotărâre. 
 Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică: Consiliului Judeţean Harghita în 
vederea efectuării modificărilor în anexa nr. 52 la H.G. nr. 1351/2001 privind 
atestarea domeniului public al judeţului Harghita, precum şi a municipiilor, 
oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita, cu modificările şi completările 
ulterioare; Instituţiei Prefectului - Judeţul Harghita şi primarului comunei Suseni. 
 Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
însărcinează primarul comunei Suseni. 
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