
 
 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investiției  

„ Demolare casă de locuit și amenajare teren” 
 

Consiliul Local al Comunei Suseni, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 24 martie 
2022; 
 Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare  nr. 1106/2022 al Primarului Comunei Suseni referitor la 
aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru realizarea investiției ”Demolare casă de 
locuit și amenajare teren”;  

 - Raportul Compartimentului de specialitate nr. 1107/2022 şi Raportul de avizare al 
Comisiei economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul Consiliului 
Local al Comunei Suseni; 
 - Hotărârea Consiliului Local nr. 15/2022 privind aprobarea Bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2022 cu rectificările ulterioare ; 
 - Nota conceptuală nr. 2671/13.08.2021 ; 

- Documentația Tehnică pentru obținerea Autorizației de Demolare nr. 9/2021 
elaborat de SC PIRAMIS DESIGN PROJECT SRL, Cicieu. 

- Proiectul Tehnic nr. 2/2021 elaborat de SC BELLUCCI PROJECT SRL, Miercurea-
Ciuc; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Suseni nr. 13/2022 privind aprobarea 
trecerii imobilului Construcții de locuințe din domeniul public în domeniul privat al 
Comunei Suseni în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării imobilului 
respectiv; 

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; 
   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 casă de locuit și amenajare teren” 

(2) Se aprobă indicatorii tehnico-economici ai investiţiei ” Demolare casă de locuit 
și amenajare teren” după cum urmează: valoarea totală a investiţiei este de 621.909,00 lei, 
inclusiv TVA, din care lucrările de construcţii + montaj fiind de 416.098,00  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, Compartimentului investiții şi se aduce la cunoştinţă publică 
prin grija secretarului comunei. 

 
Nr. 29 
din 24 martie 2022 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


