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CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 
 

 HOTĂRÂRE  
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investiției  

„Demolare magazin și înființare piață locală prin lanțuri scurte de aprovizionare 
în comuna Suseni, județul Harghita” 

 
Consiliul Local al Comunei Suseni, întrunit în şedinţă ordinară în data de 24 februarie 
2022; 
 Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare  nr. 751/2022 al Primarului Comunei Suseni referitor la 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investiției ” Demolare 
magazin și înființare piață locală prin lanțuri scurte de aprovizionare în comuna Suseni, 
județul Harghita”;  

 - Raportul Compartimentului de specialitate nr. 752/2022 şi Raportul de avizare 
al Comisiei economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul 
Consiliului  
 - Hotărârea Consiliului Local nr.15/2022 privind aprobarea Bugetului de venituri 
și cheltuieli pe anul 2022 cu rectificările ulterioare ; 
 - Nota conceptuală nr. 512/31.01.2022 aprobată de primarul comunei Suseni; 

- Documentația de Studiu de fezabilitate  nr. 7/2022, elaborat de SC PIRAMIS 
DESIGN PROJECT SRL Ciceu-Harghita; D.T.A.D nr. 6/2022. 

   Luând în considerare prevederile: 
- 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. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 

 - program finanţat de Uniunea Europeană și Guvernul României prin Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, sM 16.4 „Sprijin acordat pentru cooperare 
orizontală şi verticală între actorii din lanţul de aprovizionare” 
   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; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. (1) Se aprobă documentaţia tehnico-economică aferentă investiției ” 
Demolare magazin și înființare piață locală prin lanțuri scurte de aprovizionare în 



comuna Suseni, județul Harghita”. 
(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei ” Demolare magazin și 

înființare piață locală prin lanțuri scurte de aprovizionare în comuna Suseni, județul 
Harghita” după cum urmează: valoarea totală a investiţiei este de 2.265.097,76 lei, 
inclusiv TVA, din care lucrările de construcţii + montaj fiind de 1.053.448,39 lei fără 
TVA.  

Art. 2. Finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 1. se asigură din Fonduri Externe 
Nerambursabile și 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, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei. 
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