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JUDEŢUL HARGHITA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 

 
 
 

HOTĂRÂRE  
privind însuşirea modificărilor inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al 

Comunei Suseni 
 
 

 Consiliul Local al Comunei Suseni întrunit în şedinţa ordinară din data de 30 
iulie 2014; 
 Având în vedere Expunerea de motive nr. 1888/2014 prezentat de primarului 
Comunei Suseni; 
 Văzând: - Raportul de specialitate nr. 1889/2014 al secretarului Comunei 
Suseni privind modificarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al 
Comunei Suseni, prin includerea în valoarea de inventar a valorii de investiţie al 
imobilului Centru local de promovare şi informare turistică şi Birou pentru Primăria 
Comunei Suseni precum şi Raportul de avizare nr. 38/2014 al Comisiei Economico-
financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului Local; 
 - Contractul de finanţare nerambursabilă nr. C313010972100005/29.04.2010 
pentru derularea proiectului: „Proiect integrat: Reabilitare clădire pentru înfiinţare 
centru local de promovare şi informare turistică şi elaborare de materiale promoţionale 
în scopul promovării acţiunilor turistice din Comuna Suseni, judeţul Harghita”, încheiat 
între Comuna Suseni şi Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit; 

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; 
 Luând în considerare: - Anexa nr. 52 din H.G. nr. 1351/2001 privind atestarea 
domeniului public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor 
din judeţul Harghita, cu modificările şi completările ulterioare, poziţia nr. 47; 
 -Hotărârea Consiliului Local al Comunei Suseni nr. 58 din 29 noiembrie 2012 
privind aprobarea schimbării destinaţiei unei clădiri înscris în inventarul bunurilor care 
alcătuiesc domeniul public al Comunei Suseni; 

-prevederile Titlului VI – proprietatea publică din Codul civil; 
 Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrării nr. 3094 din 21.11.2011; 
 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 Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Suseni, 
însuşit prin H.C.L. nr. 11/17.08.1999, se modifică astfel:  

a) la poziţia nr. 47 coloana nr. 2 va avea următorul cuprins: „Centru local de 
promovare şi informare turistică şi Birou pentru Primăria Comunei Suseni” 

b) la poziţia nr. 47 –coloana nr. 5 va avea următorul cuprins: „689.461,78” 
 Art. 2 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. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
însărcinează primarul comunei Suseni. 
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