
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 
 

HOTĂRÂRE  
privind modificarea și completarea HCL nr. 51/2022 privind aprobarea Proiectului 

pentru obiectivul de investiții ” Realizare pistă de biciclete in extravilanul comunei 
Suseni”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și 

Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local 
 

Consiliul Local al Comunei Suseni, întrunit în şedinţă ordinară în data de 28 iulie 
2022; 
  

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 2536/2022 al Primarului Comunei Suseni privind 

modificarea și completarea HCL nr. 51/2022 privind aprobarea Proiectului pentru 
obiectivul de investiții ”Realizare pistă de biciclete in extravilanul comunei Suseni”, 
pentru finanțarea acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, 
Componenta 10 – Fondul Local;  

 - Raportul Compartimentului de specialitate nr. 2537/2022 şi Raportul de avizare al 
Comisiilor de specialitate 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; 

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,  
 - Ordinului MDLPA nr. 999/2022 pentru aprobarea Ghidului specific — Condiții de 
accesare a fondurilor europene aferente Planului Național de Redresare și Reziliență în 
cadrul apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 — Fondul local; 

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

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. Art. 3 al HCL nr. nr. 51/2022 privind aprobarea Proiectului pentru obiectivul 
de investiții ”Realizare pistă de biciclete in extravilanul comunei Suseni”, pentru 
finanțarea acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 
– Fondul Local se modifică și va avea următorul cuprins: 

 
”Art. 3. (1) Se aprobă valoarea totală de finanțare a proiectului în sumă de 1.844.880,23 lei. 
(2) Se aprobă cheltuielile legate de Proiectul pentru obiectivul de investiții ”Realizare pistă 

de biciclete in extravilanul comunei Suseni”, inclusiv a  eventualelor cheltuieli neeligibile pe care 
Comuna Suseni le asigură pentru implementarea Proiectului.” 

 
Art. 2. Restul articolelor HCL nr. 51/2022 rămân neschimbate. 
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. 62 
din 28 iulie 2022  
 
 
    Președinte de ședință   Contrasemnează pentru legalitate 
                   Secretar general uat 
        JAKAB Attila              KOVÁCS Ileana-Éva 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


