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ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții 

„Demolare magazin și înființare piață locală prin lanțuri scurte de aprovizionare în 
comuna Suseni, județul Harghita” în vederea obţinerii finanţării în cadrul Fondului 

European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Submăsura 16.4 
 

 
Consiliul Local al Comunei Suseni, întrunit în şedinţa sa ordinară în data de 24 

februarie 2022, 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 793/2022 al Primarului Comunei Suseni, Raportul 

compartimentului de specialitate nr. 794/2022 întocmit de Compartimentul investiții şi 
Raporturile de avizare ale Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al 
Comunei Suseni privind aprobarea depunerii cererii de finanțare pentru obiectivul de 
investiții „Demolare magazin și înființare piață locală prin lanțuri scurte de aprovizionare 
în comuna Suseni, județul Harghita” în vederea obţinerii finanţării în cadrul Fondului 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Submăsura 16.4; 

În conformitate cu prevederile: 
- Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului 

European din 17 decembrie 2013 privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din 
Fondul pentru dezvoltare rurală (FEADR) şi de abrogare a Regulamentului CE nr. 
1.698/2005 al Consiliului, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Hotărârii 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, cu modificările 
și completările ulterioare; 

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

- Ghidului solicitantului pentru Submăsura 16.4 ”Sprijin acordat pentru cooperare 
orizontală și verticală între actorii din lanțul de aprovizionare” din cadrul Programului 
Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020, program finanțat de Uniunea Europeană și 
Guvernul României prin Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurală; 

- art. 44 și 45 din Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi 
completările ulterioare;  
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-Hotărârea Consiliului Local al Comunei Suseni nr. 15/2022 privind aprobarea 
Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al Comunei Suseni și estimările pe anii 2023 
- 2025; 

- 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; 

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”, alin. (9) și art. 196  alin. (1) lit. „a” din OUG nr. 57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE 
Art. 1. (1) Se aprobă depunerea cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții 

„Demolare magazin și înființare piață locală prin lanțuri scurte de aprovizionare în 
comuna Suseni, județul Harghita” în vederea obţinerii finanţării în cadrul Fondului 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, Submăsura 16.4. în calitate de lider de proiect. 

(2) Valoarea totală a investiției este de 2.454.401 lei, din care 1.684.506 lei 
eligibil și suma de 769.893 lei neeligibil. 
                          (3) Consiliul Local al Comunei Suseni se angajează la finanţarea cheltuielilor 
neeligibile ale proiectului din surse proprii sau atrase. 

Art. 2. Se aprobă încheierea Acordului de cooperare în vederea implementării 
proiectului „Demolare magazin și înființare piață locală prin lanțuri scurte de 
aprovizionare în comuna Suseni, județul Harghita”, conform Anexei care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se împuternicește domnul Egyed József, primarul comunei Suseni, să 
semneze în numele și pe seama UAT Comuna Suseni Acordul de cooperare. 
 Art. 4. Cu aducere la îndeplinire a prezentei hotărâre se mandatează primarul 
Comunei Suseni, domnul Egyed József. 

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
comunei Suseni, în termenul prevăzut de lege Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita; 
Primarului comunei Suseni, C.R.F.I.R 7 Centru Alba Iulia şi va fi adusă la cunoştinţa 
locuitorilor prin afişare la sediul Primăriei şi prin publicarea pe pagina de internet a 
comunei Suseni. 
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din 24 februarie 2022  
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