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ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 
 
 

HOTĂRÂRE  
privind propunerea demol ării cl ădirii Gr ădini ţei de copii din satul Chileni şi 

schimbarea destina ţiei terenului aferent 
 

 
 Consiliul Local al Comunei Suseni întrunit în şedinţa ordinară din data 

de 30 iulie 2014; 
Având în vedere: 
- Expunerea de motive nr. 1845/2014 a Primarului Comunei Suseni; 
- Raportul de avizare al Comisiei economico-financiare, amenajarea 

teritoriului şi urbanism nr. 37/2014 precum şi Raportul compartimentului de 
specialitate nr. 1846/2014; 

Luând în considerare: -adresa nr. 1661/18.07.2014 al Consiliului de 
Administraţie al Şcolii Gimnaziale Elekes Vencel din Suseni, din care rezultă că 
imobilul nu este folosit de 15 ani în procesul instructiv-educativ şi este în stare 
avansată de degradare;  

-Documentaţia tehnică de demolare Proiect nr. 385, faza DATD, prin care se 
arată că clădirea se află într-o stare înaintată de degradare, iar costurile renovării 
echivalează cu costul unei noi construcţii; 

-necesitatea amenajării în satul Chileni a unui teren de sport şi de joacă 
pentru copii; 

Ţinând cont de prevederile art. 112 alin.(6) din Legea educaţiei naţionale nr. 
1/2011, cu modificările şi completările ulterioare;   
 Luând în considerare prevederile: -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;  
 -art. 858 şi urm. a titlului VI a Codului Civil, privind proprietatea publică;  
 -poziţiile nr. 21 şi 22 din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public 
al Comunei Suseni, atestată prin H.G. nr. 1351/2001 privind atestarea domeniului 
public al judeţului Harghita, precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din 
judeţul Harghita, anexa nr. 51, cu modificările şi completările ulterioare, evidenţiate 
în CF nr. 51232 a comunei Suseni; 

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, Consiliul Local al Comunei Suseni  
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HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art. 1 Se propune schimbarea destinaţiei imobilelor înscrise la poziţiile nr. 21 
şi 22 în Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Suseni 
după cum urmează: 

a) Se propune demolarea clădirii înscrise la poziţia nr. 21 din Inventarul 
bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Suseni 

b) Se propune schimbarea destinaţiei bazei materiale înscrise la poziţia nr. 22 
din Inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Comunei Suseni, 
din „curtea grădiniţei de copii Chileni” în „teren de joacă şi de sport”. 

 Art. 2 Prezenta hotărâre se comunică: Inspectoratului Şcolar Judeţean 
Harghita în vederea emiterii Acordului Consiliului de administraţie al Inspectoratului 
Şcolar pentru schimbarea destinaţiei imobilului prevăzut la art. 1, Ministerului 
Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului în vederea obţinerii avizului conform, 
Instituţiei Prefectului - Judeţul Harghita şi Primarului comunei Suseni. 
 Art. 4 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
însărcinează Primarul comunei Suseni. 
 
 
Nr. 41 
din 30 iulie 2014 
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