
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI SUSENI

HOTĂRÂRE
privind aprobarea dării în folosinţă gratuită cu titlu gratuit pentru utilitate publică/drept de
servitute pe durata existenţei indicatorilor/panourilor de informare a terenului în suprafaţa

totală de 6,6 mp, situat în extravilanul comunei Suseni, pentru derularea Proiectului: „Ecouri
în Turism: Echilibru şi Conservare pentru Ocrotirea Unicităţii în Rezervaţii şi Integrare în

Turism”, pentru Consiliul Judeţean Harghita

Consiliul  Local  al  Comunei  Suseni  întrunit  în  şedinţa extraordinară  din  data de 13
noiembrie 2014;

Analizând: 
Expunerea de motive nr. 2680/2014, prezentat de Primarul Comunei Suseni;
Raportul  de  avizare  al  Comisiei  economico-financiare,  amenajarea  teritoriului  şi

urbanism nr. 53/2014, şi Raportul de specialitate nr. 2681/2014 al secretarului întocmite în
acest sens;

Cererea Consiliul  Judeţean Harghita  depusă prin firma mandatată pentru ocuparea
temporară a suprafeţei de 6,6 mp de teren aflat în domeniul public, înregistrat la Primăria
Comunei Suseni sub nr. 511/2014;

Ţinând cont de:
-prevederile Legii nr. 50/1991, republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de

construcţii,  cu  modificările  şi  completările  ulterioare  şi  a  Ordinului  nr.  839/2009  privind
aprobarea  Normelor  metodologice  de  aplicare  a  Legii  nr.  50/1991,  cu  modificările  şi
completările ulterioare;

-poziţia nr.  56 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;

-poziţiile nr. 200, 203, 201 din anexa nr. 8 la H.G. nr. 939/2011 pentru modificarea şi
completarea unor anexe 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; 

-Prevederile art.  14, alin.  (1) din Legea nr.  213/1998 privind proprietatea publică şi
regimul juridic al acesteia;

-Prevederile art.  36, alin. 2 lit. b), ale alin. (4) lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

-art. 136 alin. (4) din Constituţia României;
-art.  124  din  Legea  nr.  215/2001  a  administraţiei  publice  locale,  republicată,  cu

modificările şi completările ulterioare;
-Directiva nr. 2004/18/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 31 martie 2004

privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice de lucrări, de
bunuri şi de servicii;



-Legea nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate;
-art. 874 din noul Cod civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
-O.G. nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicată, cu modificările şi completările

ulterioare;
-Certificatul de urbanism nr. 150 din 18.09.2013;
În temeiul dispoziţiunilor art.  36, alin. (1) lit.  c), şi în temeiul 45, alin. (3) din Legea

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

H O T Ă R Ă Ş T E

Art. 1. Se aprobă darea în folosinţă gratuită cu titlu gratuit pentru utilitate publică/drept
de  servitute  pe  durata  existenţei  indicatoarelor  şi  a  panourilor  de  informare  şi  orientare
turistică  a  terenului  în  suprafaţa  totală  de  6,6  mp,  situat  în  extravilanul  comunei  Suseni,
înscris în domeniul public al Comunei Suseni, necesar montării unui număr de 12 indicatori şi
panouri de informare şi orientare turistică, conform planurilor de încadrare în zonă anexate,
pentru Consiliul Judeţean Harghita, pentru derularea proiectului: „Ecouri în Turism: Echilibru
şi Conservare pentru Ocrotirea Unicităţii în Rezervaţii şi Integrare în Turism”.

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. 
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Preşedinte de şedinţă Contrasemnează
       Secretar

      Marthy Barna Kovács Ileana Éva


