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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 

HOTĂRÂRE  
privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea investiției 

„CONSTRUIRE TROTUAR IN COMUNA SUSENI-ETAPA II” 

 

 Consiliul Local al Comunei Suseni întrunit în şedinţa ordinară din data de 27 ianuarie 
2022; 

 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

- Referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Suseni, în calitatea sa de 
iniţiator, înregistrat cu nr. 452/2022; 

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat cu nr. 453/2022; 

- Raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Comunei Suseni; 
- Proiect nr. 22/2020 faza P.T.  realizat de SC SABE SRL – Miercurea Ciuc; 
- HCL nr. 44/2021 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei 

„Construire trotuar in comuna Suseni”; 
- art. 10 alin. (4) 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. 40 și art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- art. 43 alin. (2) din Legea 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,  

 
 



HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico- economici ai investiției „Construire 
trotuar in comuna Suseni- Etapa II” după cum urmează: valoarea totală a investiției este de 
2.315.758,00 inclusiv TVA, din care lucrările de construcții + montaj fiind de 2.003.169,00 lei 
inclusiv TVA.    

Art. 2. Finanţarea investiţiei se va realiza în asocierea Comunei Suseni prin Consiliul 
Local al Comunei Suseni cu Județul Harghita , prin Consiliul Județean Harghita. 

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 şi Prefectului 
judeţului Harghita şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul Primăriei, precum 
şi pe pagina de internet www.suseni.ro.  
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