
  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea valorii Proiectului POCU 153277 „Remetea-Ditrău-Suseni împreună 
în sistem outdoor pentru elevii din grupurile vulnerabile”, precum și pentru aprobarea 

cofinanțării contribuției proprii din valoarea eligibilă a proiectului 
 

Consiliul Local al Comunei Suseni întrunit în şedinţa sa ordinară din data de 31 
martie 2022; 

 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare al primarului comunei Suseni nr. 1246/2022 în calitatea sa de 

inițiator; 
- Raportul de avizare al Comisiei economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 

urbanism, Comisiei social-culturale, culte, învătământ, sănătate și familie, precum şi 
Raportul compartimentului de specialitate nr. 1252/2022; 

- prevederile art. 129 alin. (7) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind 
Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- Ghidul Solicitantului Condiții Specifice aferent Apelului POCU/987/6/26 - Educație 
nonformală în sistem outdoor, cu completările și modificările ulterioare; 

- prevederile privind cofinanțarea proprie minimă a beneficiarului, prevăzute la 
subcapitolul 4.3.1 în Orientările privind accesarea finanțărilor în cadrul POCU, cu 
modificările și completările ulterioare; 

- cererea de finanțare POCU 153277 ”Remetea-Ditrău-Suseni împreună în sistem 
outdoor pentru elevii din grupurile vulnerabile”, depusă în data de 27 ianuarie 2022, în 
parteneriat de către Școala Gimnazială „Fráter György” Remetea (Lider de parteneriat), 
Liceul Tehnologic „Puskás Tivadar” Ditrău (Partener 1) și Școala Gimnazială „Elekes 
Vencel” Suseni (Partener 2), în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2014-2020, 
apelul POCU/987/6/26 - Educație nonformală în sistem outdoor a proiectului cu titlul 
Remetea-Ditrău-Suseni împreună în sistem outdoor pentru elevii din grupurile vulnerabile; 

- Formularul 1 aferent Documentului Unic pentru verificarea Conformității 
Administrative și a Eligibilității (DUCAE) pentru Solicitant/Lider, respectiv Declarația de 
angajament, asumată și depusă de către Școala Gimnazială ”Fráter György” Remetea ca și 
anexă la cererea de finanțare POCU 153277 ”Remetea-Ditrău-Suseni împreună în sistem 
outdoor pentru elevii din grupurile vulnerabile”; 

- Acordul de parteneriat, asumat de către Școala Gimnazială „Fráter György” Remetea 
(Lider de parteneriat), Liceul Tehnologic „Puskás Tivadar” Ditrău (Partener 1) și Școala 
Gimnazială „Elekes Vencel” Suseni (Partener 2) și depus ca și anexă la cererea de finanțare 



  

POCU 153277 „Remetea-Ditrău-Suseni împreună în sistem outdoor pentru elevii din 
grupurile vulnerabile”; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

- Hotărârea nr. 15/2022 a Consiliului Local al Comunei Suseni privind aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Comunei Suseni și estimările pe anii 
2023 – 2025; 

În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă 
pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările 
ulterioare; 

În temeiul art. 196, alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art. 1. Aprobă valoarea totală a cheltuielilor eligibile ale proiectului „Remetea-
Ditrău-Suseni împreună în sistem outdoor pentru elevii din grupurile vulnerabile”, în cuantum 
de 1.319.149,73 lei, din care valoarea estimată a cheltuielilor eligibile angajate pe perioada 
proiectului pentru Școala Gimnazială „Elekes Vencel” Suseni este de 400.674,31 lei. 

Art. 2. Se aprobă contribuția proprie a Comunei Suseni în proiect, reprezentând 
achitarea contribuției proprii de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 
8.013,51 lei, reprezentând cofinanțarea bugetului gestionat de Școala Gimnazială „Elekes 
Vencel” Suseni, din cadrul proiectului „Remetea-Ditrău-Suseni împreună în sistem outdoor 
pentru elevii din grupurile vulnerabile”. 

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează 
primarul comunei prin Compartimentul contabilitate din cadrul aparatului propriu al 
primarului comunei Suseni. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului Județului Harghita, 
Compartimentului contabilitate, din cadrul aparatului propriu al primarului comunei și se 
aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al comunei Suseni. 
 

Nr. 37 
din 31 martie 2022 
 

Președinte de ședință         Contrasemnează pentru legalitate 
                Secretar general uat 
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