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HOTĂRÂRE  
privind aprobarea completării Hotărârii Consiliului Local al Comunei Suseni 

nr.76/2017 privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei 
"REABILITAREA STRĂZII IGENYELTEK DIN COMUNA SUSENI (DC 167)" precum si a 

altor masuri necesare implementarii acestuia 

 
 
 Consiliul Local al Comunei Suseni întrunit în şedinţa extraordinară din data de 6 martie 
2018; 
 Având în vedere solicitarea M.D.R.A.P referitor la completarea HCL nr. 76/17.10.2017 
cu principalii indicatori tehnici ai investiției; 

Luând în considerare prevederile: 
- Ordonanţei de urgenţă nr. 28 din 10 aprilie 2013 pentru aprobarea Programului 

naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare; 
- Normelor metodologice din 9 mai 2013 pentru punerea în aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 
dezvoltare locală aprobate prin Ordinul nr. 1851/2013, republicată, cu modificările şi 
completările ulterioare;  

- Ordinul nr.199/2014 privind modificarea si completarea Normelor metodologice 
pentru punerea in aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.28/2013 
pentru aprobarea Programului National de Dezvoltare Locala,aprobate prin Ordinul vice-prim 
Ministrului Ministerului Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice nr.185/2013, 

-Nota conceptuală nr. 1292/2017 privind obiectul de investiții ”REABILITAREA 
STRĂZII IGENYELTEK DIN COMUNA SUSENI (DC 167)”; 

Luând în considerare prevederile: 
- art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conţinutului-cadru al documentaţiei 

tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanțate din forduri publice; 
- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative – republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
Analizând Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții actualizată al proiectului 

”REABILITAREA STRĂZII IGENYELTEK DIN COMUNA SUSENI (DC 167)” realizat de S.C. 
SABE SRL Leliceni; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E  
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Art. 1. Se completează Hotărârea Consiliului Local al Comunei Suseni nr. 76/2017 

privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei: "REABILITAREA 
STRĂZII IGENYELTEK DIN COMUNA SUSENI (DC 167)" cu art. 1¹ care va avea următorul 
cuprins: 

”Art. 1¹. Principalii indicatori tehnici ai investiției: 
Lățime (variabil) 5 m 
Lungime:  521,21m 
Straturi: 4 cm strat de uzură BA 16; 6 cm strat de bază BAD 25; scarificare și 

reprofilare cu adaos din piatră spartă 10 cm, borduri 1.100 ml.” 

 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, 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Primarului comunei Suseni şi se 
aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei. 
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