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HOTĂRÂRE  
privind însuşirea documentaţiilor cadastrale a unor imobile din proprietatea publică a 

Comunei Suseni în vederea înscrierii în Cartea Funciară 
 

Consiliul Local al Comunei Suseni întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 mai 
2014; 

Examinând Proiectul de hotărâre privind însuşirea documentaţiilor cadastrale a 
unor imobile din proprietatea publică a Comunei Suseni în vederea înscrierii în Cartea 
Funciară; 

Având în vedere: Expunerea de motive a Primarului înregistrată sub nr. 1320/2014; 
Raportul compartimentului de specialitate nr. 1321/2014 precum şi raportul 

Comisiei economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism nr. 24/2014; 
În conformitate cu prevederile: 
-Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
-Hotărârea Consiliului Local al Comunei Suseni nr. 11/17.08.1999 cu privire la 

însuşirea bunurilor aparţinând domeniului public al Comunei Suseni, Hotărârea 
Consiliului Local al Comunei Suseni nr. 25/2014 poziţiile nr. 213-216; 

-Hotărârea Guvernului nr. 1351/2001 privind atestarea domeniului public al 
judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita, 
Anexa nr. 52 

-Legii nr. 7/1996 a cadastrului şi publicităţii imobiliare, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

-Ordinului nr. 634/2006 pentru aprobarea Regulamentului privind conţinutul şi 
modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară cu 
modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 36 alin (1), alin. (2) lit. b) şi c), alin. (4) lit. d), şi art. 45 alin. (1) din 
Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată 
 

HO T ĂRĂŞTE  
 

Art. 1. Însuşeşte documentaţia cadastrală a imobilului Drum agricol de exploataţie 
Aranyosparlag situat în comuna Suseni, înscris la poziţia nr. 213 în inventarul bunurilor 
aparţinând domeniului public al Comunei Suseni în vederea înscrierii în Cartea Funciară, 
conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 2. Însuşeşte documentaţia cadastrală a imobilului Drum agricol de exploataţie 
Folyam-malomutja, situat în comuna Suseni, înscris la poziţia nr. 214 în inventarul 
bunurilor aparţinând domeniului public al Comunei Suseni în vederea înscrierii în Cartea 
Funciară, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Însuşeşte documentaţia cadastrală a imobilului Drum agricol de exploataţie 
Fenyés, situat în comuna Suseni, înscris la poziţia nr. 215 în inventarul bunurilor 
aparţinând domeniului public al Comunei Suseni în vederea înscrierii provizorie în Cartea 
Funciară, conform Anexei nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 4. Însuşeşte documentaţia cadastrală a imobilului Drum agricol de exploataţie 
Dorma-Fűrészloka, situat în comuna Suseni, înscris la poziţia nr. 216 în inventarul 
bunurilor aparţinând domeniului public al Comunei Suseni în vederea înscrierii provizorie 
în Cartea Funciară, conform Anexei nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre. 

 Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Primarului Comunei Suseni, Instituţiei 
Prefectului – Judeţul Harghita, Compartimentului de cadastru şi funciar din cadrul 
Primăriei Comunei Suseni, OCPI Harghita. 

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul comunei Suseni. 
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