
  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 

 HOTĂRÂRE  
privind modificarea HCL nr. 43/2022 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 şedinţa ordinară din data de 26 mai 
2022; 

 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Suseni în calitatea sa de iniţiator, 
înregistrat sub nr. 1971/2022; 

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Suseni înregistrat sub nr. 1972/2022; 

- Raporturile de avizare ale Comsiei economico financiare, amenajarea 
teritoriului și urbanism și ale Comisiei de agricultură, protecția mediului și turism din 
cadrul Consiliului Local al Comunei Suseni; 

- Adresa nr. 62184/23.05.2022 a Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 
Administrației, înregistrată la instituția noastră cu nr. 1963/24.05.2022, prin care ne face 
cunoscut că în cererea de finanțare depusă pe programul Anghel Salighny cheltuielile 
solicitate de la bugetul de stat depășesc cu 18.985.457,94 lei, valoarea totală declarată 
eligibilă de POIM, în baza căruia a fost revocată HCL nr. 42/2022 privind actualizarea 
indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea investiției „Înființare sistem distribuție 
gaze naturale în comuna Suseni, județul Harghita”, este necesară modificarea anexelelor 
nr. 1 și 2 a HCL nr. 43/2022; 

- 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; 

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea 
actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare; 



  

 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (14), art. 139 alin. (1) şi celor ale art. 196 
alin. (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. Anexele nr. 1 și nr. 2 ale HCL nr. 43/2022 privind 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” se înlocuiește cu Anexele 
nr. 1 și nr. 2 la prezenta hotărâre, din care face parte integrantă. 

Art. 2. Restul articolelor HCL nr. 43/2022 rămân neschimbate.  
 Art. 3. Aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se asigură de către Primarul 
Comunei Suseni, prin aparatul de specialitate al primarului. 
 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 prin afişarea la 
Primărie, în spaţiul accesibil publicului, precum şi pe pagina de internet www.suseni.ro .  

 
 

Nr. 56 
din 26 mai 2022 
 
 
 
    Președinte de ședință   Contrasemnează pentru legalitate 
             Secretar general uat 
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