
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 
 

HOTĂRÂRE  
privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea documentației tehnico-
economică pentru realizarea investiţiei „REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN 

VALEA-STRÂMBĂ” 
 
 Consiliul Local al Comunei Suseni întrunit în şedinţa extraordinară din data de 20 
ianuarie 2022, 
 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 391/2022, prezentat de Primarul Comunei Suseni privind 

actualizarea indicatorilor tehnico-economici și aprobarea documentației tehnico-economică 
pentru realizarea investiţiei „REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN VALEA-
STRÂMBĂ”; 

- Raportul de avizare al Comisiei economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 
urbanism, şi Raportul de specialitate nr. 392/2022 al Compartimentului de specialitate 
întocmite în acest sens; 

-  Proiect nr. 11/2021 faza DALI realizat de către S.C. ONE CAD STUDIO S.R.L. – 
Stejeriști Acățari, jud. Mureș; 

- HCL nr. 58/2018 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiției 
„REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN VALEA-STRÂMBĂ”; 

- Nota conceptuală nr. 4314/23.10.2017; 
- Certificatul de urbanism nr. 13/07.04.2021 privind Reabilitarea Căminului Cultural 

din Valea-Strâmbă; 
În conformitate cu prevederile: 
- Ordonanța Guvernului nr. 95/12.06.2020 pentru modificarea și completarea 

Ordonanței Guvernului nr. 25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de 
Investiții“C.N.I.” S.A; 

- ”Programul național de construcții de interes public sau social”, Subprogramul 
”Așezămintele culturale”; 

- art. 7 alin. (6) și alin. (7) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și 
conținutul -cadru al documentației tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de 
investiții finanțate din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare; 

- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările 
şi completările ulterioare; 



- at. 43 alin. (2) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Hotărârea nr. 23/2021 a Consiliului Local al Comunei Suseni privind aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2021 al Comunei Suseni și estimările pe anii 2022 – 
2024;  

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. ”b”, alin. (4) lit. 
”d”, alin. (7) lit. „n” art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

Art. 1. Se aprobă documentația tehnico-economică, faza DALI pentru obiectivul de 
investiţii „Reabilitarea Căminului cultural din Valea-Strâmbă”, conform anexei nr. 1, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 2. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de 
investiții „Reabilitarea Căminului cultural din Valea-Strâmbă”, conform anexei nr. 2, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art. 3. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 
Comunei Suseni.  

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
Comunei Suseni, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Suseni,, Prefectului 
judeţului Harghita, Companiei Naţională de Investiţii “C.N.I.” S.A., şi se aduce la cunoştinţă 
publică prin afişarea la sediul Primăriei, precum şi pe pagina de internet www.suseni.ro.  
 
 
Nr. 5 
din 20 ianuarie 2022 
 
 
  Președinte de ședință   Contrasemnează pentru legalitate 
                        Secretar general UAT 
  JAKAB Attila                           KOVÁCS Ileana-Éva 
 
 
 
 

 



 
Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 5/2022  

 
 

INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI OBIECTIVULUI DE INVESTIŢIE 
„REABILITAREA CĂMINULUI CULTURAL DIN VALEA-STRÂMBĂ” 

 
Suprafață teren – 1323 mp 
Sc. total propusă 516,18 mp 
Sd. total  propusă 744,50 mp 
P.O.T. propus – 39,01 % 
C.U.T. propus - 0,56 

 
 inclusiv TVA 

Valoarea totală a investiţiei  2.513.746,01 lei 508.484,91 euro 
din care C + M 1.575.865,80 lei 318.768,87 euro 

Valoare finanțată prin Subprogram („C.N.I.”) 2.449.965,06 lei 495.583,19 euro 

din care C+M 1.575.865,80 lei 318.768,87 euro 

Valoare finanțată de U.A.T. SUSENI 
(cheltuieli pentru servicii și lucrări finanțate 
de UAT) 

63.780,95 lei 12.901,72 euro 

din care C+M  0 lei 0 euro 
(la cursul BNR din 07.01.2022, de 1 euro = 4,9436 lei) 
 
 

    Președinte de ședință                Secretar general UAT  
  JAKAB Attila                           KOVÁCS Ileana-Éva 

 


