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HOTĂRÂRE  
privind aprobarea valorii de finanțare a investiţiei ”MODERNIZAREA 

INFRASTRUCTURII DE ACCES SILVIC DIN COMUNA SUSENI” după încheierea 
contractelor de achiziții 

 
 
 Consiliul Local al Comunei Suseni întrunit în şedinţă extraordinară în data de 20 
ianuarie 2022; 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 407/2022 prezentat de Primarul Comunei Suseni referitor la 

necesitatea aprobării valorii de finanțare a investiției ”MODERNIZAREA 
INFRASTRUCTURII  DE ACCES SILVIC DIN COMUNA SUSENI”; 
 - Raportul de specialitate nr. 408/2022 al Compartimentului de investiții;  
 - Raportul de avizare al Comsiei Economico-financiare, amenajarea teritoriului și 
urbanism întocmit în acest sens; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Suseni nr. 29/2017 privind aprobarea 
indicatorilor tehnico-economici ai investiției: ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII  DE 
ACCES SILVIC DIN COMUNA SUSENI”;  

- Contractul de finanțare nr. C0430F000011772100013/25.04.2018 pentru acordarea 
ajutorului financiar nerambursabil în condițiile Programului Național de Dezvoltare Rurală 
pentru realizarea investiției: ”Modernizarea infrastructurii de acces silvic din comuna Suseni” 

- Contractele de achiziții publice încheiate în derularea proiectului de investiții; 
- Devizul general al obiectivului de investiții, realizat de proiectantul SC SABE SRL 

după efectuarea achizițiilor publice;  
Luând în considerare prevederile: 
- art. 10 alin. 4 lit. c) din Hotărârea Guvernului nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind 

etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente 
obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice; 

- Hotărârea Guvernului nr. 226 din 2 aprilie 2015 privind stabilirea cadrului general de 
implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate din Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat; 

- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020 aprobat de către Comisia 
Europeană prin Decizia nr. C (2015) 3508 din 26 mai 2015; 



- Ghidul solicitantului, măsura 4.3 „Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau 
adaptarea infrastructurii agricole şi silvice”, program FEADR; 
 - Legii nr. 273/2006, privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 
ulterioare,  
 - HCL nr. 23/2021 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei 
Suseni pe anul 2021 cu rectificările ulterioare; 

- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 
- Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și compeltările ulterioare; 
- Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 privind aprobarea Normelor Metodologice din 2 

iunie 2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie 
publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice; 

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

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

Art. 1. Se aprobă valoarea de finanțare după încheierea contractelor de achiziții a 
investiţiei: ”MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII  DE ACCES SILVIC DIN COMUNA 
SUSENI” astfel: valoarea totala a investitiei (CU TVA) = 8.380.652,54 lei din care C+M 
7.789.835 lei. 

Art. 2 Se aprobă Bugetul indicativ final al investiției ”MODERNIZAREA 
INFRASTRUCTURII  DE ACCES SILVIC DIN COMUNA SUSENI” conform anexei, parte 
integrantă din prezenta Hotărâre. 

Art. 3 Consiliul Local al Comunei Suseni asigură finanţarea din Bugetul local a 
Comunei Suseni a cheltuielilor neeligibile în valoare totală de 68.595,58 lei la care se adaugă  
TVA. 

 Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul comunei Suseni. 

 Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, CRFIR 
7 Centru Alba Iulia, Primarului comunei Suseni şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija 
secretarului comunei. 
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