
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea contribuției Comunei Suseni pentru finanțarea cheltuielilor Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară ”Voșlăbeni-Suseni” în vederea realizării investiției: 
”Reparații străzi în comuna Suseni, județul Harghita” 

 
Consiliul Local al Comunei Suseni, întrunit în şedinţa ordinară din data de 29 martie 2018; 

 Având în vedere: 
 - Expunerea de motive nr. 1109/2018 al Primarului Comunei Suseni referitor la necesitatea 
finanţării activităţii desfăşurate de Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Voşlăbeni-Suseni”;   
 -Raportul de specialitate al Compartimentului contabilitate nr. 1110/2018; 
 -Raportul Comisiei economico-financiară, amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul 
Consiliului Local; 
 - Hotărârea Consiului Local al Comunei Suseni nr. 47/2008 privind aprobarea participării 
Comunei Suseni la înfiinţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Voşlăbeni-Suseni; 
 - Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Voşlăbeni-Suseni” aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local nr. 6/2009, modificat prin HCL nr. 35/2017; 
 - Dispoziţiile art. 12 alin. (1) şi art. 13 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată; 
 - Dispoziţiile art. 4; art. 20 lit. „e” şi „i”; art. 35 alin. (3) şi (4) din Legea nr. 276/2006 privind 
finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
 - Contractul de asociere nr. 2/2011 încheiat cu SC LAFARGE AGREGATE BETOANE SA 
pentru asfaltarea unor străzi în comuna Suseni; 
 - Dispoziţiile art. 36 alin.(2) lit. „b”, „d” şi „e”, alin. (6) lit. „a”, pct. 4, 7, 11,13, din Legea nr. 
215/2001 privind administraţia publică locală, republicată; 
 - Hotărârea Consiliului Local nr. 14/2018 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli 
pe anul 2018; 
 În temeiul art. 36 alin. (1), alin. (2) lit. e alin. (4) lit. a şi în temeiul art. 45 alin. (2) din Legea 
nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, modificată şi completată 

 

HOTĂRĂŞTE  
 

Art. 1 Se aprobă contribuția Comunei Suseni pentru finanțarea cheltuielilor  ASOCIAŢIEI 
DE DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ „VOŞLĂBENI-SUSENI” pe anul 2018 în vederea 
realizării investiției: ”Reparații străzi în comuna Suseni, județul Harghita” cu suma totală de 47.700 
lei, reprezentând cheltuieli materiale, care vor fi suportate din Bugetul local, capitolul 
54.10.50.01.42. 

Art. 2 Sumele prevăzute în art. 1 vor fi alocate în cursul anului 2018 şi vor fi cheltuite în 
condiţiile legii, beneficiarul fiind direct răspunzător de utilizarea acestuia. 

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul Comunei 
Suseni şi Compartimentul financiar-contabil. 

Art. 4 Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, primarului 
Comunei Suseni şi Compartimentului financiar-contabil din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului Comunei Suseni. 

 

Nr. 25 
din 29 martie 2018  
    
  Președinte de ședință    Contrasemnează 
                  Secretar 
   KOVÁCS LEVENTE                 KOVÁCS ILEANA ÉVA 


