
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investiției  

„ Modernizare străzi în comuna Suseni, județul Harghita” 
 

Consiliul Local al Comunei Suseni, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 21 
februarie 2022; 
 Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare  nr. 457/2022 al Primarului Comunei Suseni referitor la 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investiției ” Modernizare 
străzi în comuna Suseni, județul Harghita”;  

 - Raportul Compartimentului de specialitate nr. 458/2022 şi Raportul de avizare al 
Comisiei economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul Consiliului 
Local al Comunei Suseni; 
 - Nota conceptuală nr. 3809/2021 privind aprobarea investiției: ”Modernizare străzi 
în comuna Suseni, județul Harghita, aprobat de primarul comunei Suseni; 

- Documentația de avizare a lucrărilor de intervenții nr. 23/2021, Proiect tehnic și 
detalii de execuție nr. 24/2021, elaborat de SC SABE SRL Leliceni; 

- H.C.L. nr. 15/2022 privind aprobarea Bugetului pe anul 2022; 
În conformitate cu prevederile: 
- art. 9 și 10 din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conţinutului-cadru 

al documentaţiei tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanțate 
din fonduri publice; 

- art. 40, art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările și completările ulterioare; 
   În temeiul dispoziţiilor art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (1) şi alin. (2) lit. ”b”, alin. (4) 
lit. ”d”, alin. (7) lit. ”k”, lit. ”m” și art. 196  alin. (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019, cu 
modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. (1) Se aprobă documentaţia tehnico-economică aferentă investiției 
”Modernizare străzi în comuna Suseni, județul Harghita”. 

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei ”Modernizare străzi în 
comuna Suseni, județul Harghita” după cum urmează: valoarea totală a investiţiei este de 
2.342.559 lei, inclusiv TVA, din care lucrările de construcţii + montaj fiind de 1.695.832  lei 
fără TVA.  



Art. 2. Finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 1. se asigură din Bugetul local al 
Comunei Suseni. 

 Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul comunei Suseni. 

 Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, 
Primarului comunei Suseni, şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului 
comunei. 

 
Nr. 20 
din 21 februarie 2022  

 
 
 Președinte de ședință         Contrasemnează pentru legalitate 
                  Secretar general uat 
        GÁL Katalin                 KOVÁCS Ileana-Éva 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


