
  

ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 
 

HOTĂRÂRE  
privind revocarea HCL nr. 37/2022 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 ordinară din data de 28 iulie 
2022; 

 
Având în vedere: 

- Referatul de aprobare al primarului comunei Suseni în calitatea sa de iniţiator, 
înregistrat sub nr. 2534/2022; 

- Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului comunei Suseni înregistrat sub nr. 2535/2022; 

- Raportul de avizare al Comisiei economico-financiare, amenajarea teritoriului 
și urbanism din cadrul Consiliului Local al Comunei Suseni; 

- Adresa nr. 6176 (5384)/SL/28.04.2022 al Instituției Prefectului Județului 
Harghita, înregistrată la instituția noastră cu nr. 1765/10.05.2022, prin care ne face 
cunoscut că din HCL nr. 37/2022 nu reiese temeiul în baza căruia Consiliul local aprobă 
valoarea unui proiect în care uat Suseni nu este parte, fiind necesar a exista o prevedere 
legală și un angajament legal (contract, acord, convenție, etc.) care să impună asigurarea 
unor fonduri publice din partea uat, pentru ca o cheltuială să fie considerată angajată 
legal, or, din hotărâre nu reiese că uat Suseni ar face parte din proiectul în cauză, motiv 
pentru care se propune revocarea HCL nr. 37/2022 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; 

- H.C.L. nr. 37/2022 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; 

- 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. Se aprobă revocarea HCL nr. 37/2022 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; 
 Art. 2. Aducerea la îndeplinire a prezentei Hotărâri se asigură de către Primarul 
Comunei Suseni, prin aparatul de specialitate al primarului. 
 Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul Secretarului general al 
Comunei Suseni, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Suseni şi Instituției 
Prefectului - Judeţul Harghita şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la Primărie, în 
spaţiul accesibil publicului, precum şi pe pagina de internet www.suseni.ro .  
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din 28 iulie 2022  
 
 
    Președinte de ședință   Contrasemnează pentru legalitate 
            Secretar general uat 
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