
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI SUSENI 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea ocupării unei suprafeţe de teren din domeniul public al 
Comunei Suseni în vederea realizării investiţiei: „Înfiinţarea infrastructurii de 

agrement în Suseni” 
 
 
 Consiliul Local al Comunei Suseni întrunit în şedinţa ordinară din data de 21 

august 2014; 

Analizând:  

Expunerea de motive nr. 2016/2014, prezentat de primarul Comunei Suseni 

privind aprobarea ocupării definitive a suprafeţei de 3444 mp din domeniul public al 

Comunei Suseni în vederea realizării investiţiei: „Înfiinţarea infrastructurii de agrement 

în Suseni”; 

Raportul de avizare al Comisiei economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 

urbansim nr. 40/2014, şi Raportul de specialitate nr. 2017/2014 al secretarului întocmite 

în acest sens; 

Având în vedere: 

- Certificatul de urbanism nr. 12/19.07.2014 eliberat de Primăria Comunei Suseni 

prin care se solicită Hotărârea Consiliului Local al Comunei Suseni pentru ocuparea 

definitivă şi temporară a terenurilor aflate în domeniul public; 

Ţinând cont de: 

-poziţia nr. 52 din anexa nr. 52 la 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; 

Capitolul XII din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare;  

Ghidul solicitantului Măsurii 413-321 Servicii de bază pentru economie şi pentru 

populaţia rurală; 

În temeiul dispoziţiunilor art. 36, alin. (1) lit. c), şi în temeiul 45, alin. (1) din Legea 

215/2001 administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările 

ulterioare, 



H O T Ă R Ă Ş T E  

Art. 1. Se aprobă ocuparea temporară şi definitivă a terenului în suprafaţa de 

3444 mp din domeniul public al Comunei Suseni, identificat potrivit anexei, care face 

parte integrantă din prezenta hotărâre în vederea realizării investiţiei: „Înfiinţarea 

infrastructurii de agrement în Suseni”. 

 Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 

însărcinează primarul comunei Suseni. 

 Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, 

Consiliului Judeţean Harghita, Primarului comunei Suseni şi se aduce la cunoştinţa 

publică prin grija secretarului Comunei Suseni.  

 
 

Nr. 44 
din 21 august 2014 
 
 
 
 
 
  Preşedinte de şedinţă   Contrasemenază 
               Secretar 
   György Zsolt    Kovács Ileana Éva 
 
 


