
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea cererii de finanțare și a devizului general estimativ pentru 

obiectivul de investiții ” Înființare sistem  distribuție gaze naturale în comuna 
Suseni, județul Harghita”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului 

Național de Investiții ”Anghel Saligny”  
 

Consiliul Local al Comunei Suseni, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 21 
aprilie 2022; 
  

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare  nr. 1435/2022 al Primarului Comunei Suseni privind 

aprobarea Cererii de finanțare prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” și a 
Devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții ” Înființare sistem  distribuție 
gaze naturale în comuna Suseni, județul Harghita”;  

 - Raportul Compartimentului de specialitate nr. 1436/2022 şi Raportul de avizare al 
Comisiei economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul Consiliului 
Local al Comunei Suseni; 
 - 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 
2022 – 2024, cu rectificările ulterioare; 
 - Nota conceptuală nr. 3590/2020; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Suseni nr. 42/2022 privind actualizarea 
indicatorilor tehnico-economici ai investiției: ”Înființare sistem distribuție gaze naturale în 
comuna Suseni, județul Harghita”; 

Luând în considerare prevederile: 
- art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,  cu 

modificările și completările ulterioare,  
- Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 95/2021 privind aprobarea Programului 

National de Investitii "Anghel Saligny"; 
 - Ordinului MDLPA nr. 278/2022 privind aprobarea Normelor metodologice pentru 
punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021 pentru 
aprobarea Programului naţional de investiţii ''Anghel Saligny'', pentru categoriile de 
investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e)  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
95/2021; 



 - Ordinului nr. 1330/2021 privind aprobarea standardelor de cost aferente 
obiectivelor de investiţii prevăzute la art. 4 alin. (1) lit. e) din Ordonanţa de urgenţă a 
Guvernului nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii ''Anghel 
Saligny''; 
          - Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40 din 7 aprilie 2022 privind instituirea 
unor măsuri pentru derularea Programului național de investiții ”Anghel Saligny” și 
pentru modificarea art.1 alin. (2) din OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 
național de investiții ”Anghel Saligny”; 

În temeiul dispoziţiilor art. 139 alin. (1) și  art. 196 alin. (1) lit a) din OUG nr. 
57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. Se aprobă Devizul general estimativ al obiectului de investiţii ”Înființare 
sistem  distribuție gaze naturale în comuna Suseni, județul Harghita”, întocmit conform 
modelului prevăzut în anexa nr. 21 din Nomele metodologice pentru punerea în aplicare a 
Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului 
Național de Investiții ”Anghel Saligny”, pentru categoriile de investiţii prevăzute la art. 4 
alin. (1) lit. e)  din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021, conform anexei nr. 1, 
care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2. Se aprobă Cererea de finanțare a obiectivului de investiții ” Înființare sistem  
distribuție gaze naturale în comuna Suseni, județul Harghita”, întocmită în conformitate 
cu prevederile anexei la Ordonanța  de urgență a Guvernului nr. 40/2022 privind 
instituirea unor măsuri pentru derularea Programului național de investiții ”Anghel 
Saligny” și pentru modificarea art. 1 alin. (2) din OUG nr. 95/2021 pentru aprobarea 
Programului național de investiții ”Anghel Saligny”, conform anexei nr. 2, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre, în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului 
Național de Investiții ”Anghel Salingny”. 
 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 Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației şi 
se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al comunei. 

Nr. 43 
din 21 aprilie 2022 
 
 

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


