
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea depunerii proiectului ”Reabilitarea și modernizarea clădirii bloc 

de locuințe din localitatea Suseni, comuna Suseni, în vederea creșterii eficienței 
energetice” în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/A.3.1/1, 

PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, Componența C5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de 
granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale 

multifamiliale, Operațiunea A. 3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a 
clădirilor rezidențiale multifamiliale, runda a doua 

 
Consiliul Local al Comunei Suseni, întrunit în şedinţă de îndată din data de 7 

octombrie 2022; 
  

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 3426/2022 al Primarului Comunei Suseni;  
 - Raportul Compartimentului de specialitate nr. 3427/2022 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; 
 Ținând cont de prevederile: 

- Regulamentului (UE) 241/2021 al Parlamentului European și al Consiliului din 12 
februarie 2021 de instituire a Mecanismului de redresare și reziliență și ale Deciziei de 
punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 2021 de aprobare a evaluării planului de 
redresare și reziliență al României; 

- OUG nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului instituţional şi financiar pentru 
gestionarea fondurilor europene alocate României prin Mecanismul de redresare şi 
rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a 
Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului naţional de 
redresare şi rezilienţă necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile 
şi nerambursabile în cadrul Mecanismului de redresare şi rezilienţă, cu modificările și 
completările ulterioare; 
 - H.G. nr. 209/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a 
prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 124/2021 privind stabilirea cadrului 
instituţional şi financiar pentru gestionarea fondurilor europene alocate României prin 
Mecanismul de redresare şi rezilienţă, precum şi pentru modificarea şi completarea 



Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea 
Planului naţional de redresare şi rezilienţă; 
 - Ordinul 444/2022 pentru aprobarea Ghidului specific - Condiţii de accesare a 
fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul 
apelurilor de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1/1, PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, componenta 5 - 
Valul renovării, axa 1 - Schema de granturi pentru eficienţă energetică şi rezilienţă în 
clădiri rezidenţiale multifamiliale, operaţiunea A.3 - Renovarea energetică moderată sau 
aprofundată a clădirilor rezidenţiale multifamiliale; coroborate cu prevederile Ordinului 
nr. 434/2022 privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis ''Sprijin acordat pentru 
implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul Mecanismului de 
redresare şi rezilienţă - Renovare integrată/renovare energetică moderată sau aprofundată 
a clădirilor rezidenţiale multifamiliale'' 
 - Ordinul nr. 2612/2022 pentru modificarea și completarea ghidurilor specifice – 
Condiții necesare de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de 
redresare și reziliență – componenta 5 – Valul renovării; 
 - prevederile art. 10 alin. (6) din H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și 
conținutul - cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor 
de investiții finanțate din fonduri publice; 
 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 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,  cu modificările și 
completările ulterioare,  
 - 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. Se aprobă depunerea proiectului ”Reabilitarea și modernizarea clădirii bloc 
de locuințe din localitatea Suseni, comuna Suseni, în vederea creșterii eficienței 
energetice”, în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul PNRR/2022/C5/A.3.1/1, 
PNRR/2022/C5/1/A.3.2/1, Componența C5 – Valul Renovării, Axa 1 – Schema de granturi 
pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, Operațiunea 
A. 3: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale 
multifamiliale, runda a doua.  

Art. 2. Se aprobă valoarea maximă eligibilă a proiectului ”Reabilitarea și 
modernizarea clădirii bloc de locuințe din localitatea Suseni, comuna Suseni, în vederea 
creșterii eficienței energetice”, în cuantum de 253.000,00 euro (fără TVA), reprezentând 
1.245.443,10 lei (fără TVA), la cursul Inforeuro aferent lunii mai 2021, conform P.N.R.R., 



Componența 5 – Valul Renovării, Anexa III – Metodologie costuri: 1 euro = 4,9227 lei, 
valoarea TVA fiind asigurată din Bugetul Statului, conform Ghidului Solicitantului. 

Art. 3. Comuna Suseni se angajează să finanțeze toate cheltuielile neeligibile care 
asigură implementarea proiectului, astfel cum acestea vor rezulta din documenațiile 
tehnico-economice/contractele de lucrări, ce pot apărea pe durata implementării 
proiectului. 

Art. 4. Se aprobă descrierea sumară a investiției propusă prin proiect, în 
concordanță cu măsurile propuse pentru renovarea energetică a clădirii și indicatorii 
energetici aferenți, așa cum reise din Raportul de audit energetic, conform anexei nr. 1, 
parte integrantă a prezentei hotărâri. 

Art. 5. Se împuternicește domnul Egyed József, primarul comunei Suseni să 
semneze, în numele comunei Suseni, toate actele necesare și contractul de finanțare a 
proiectului. 

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul comunei Suseni, respectiv Compartimentul de investiții publice din cadrul 
aparatului de specialitate al primarului comunei Suseni. 
 Art. 7. (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, 
Primarului comunei Suseni, Compartimentului de investiții publice din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului, Ministerul Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrației. 

(2) Prezenta hotărâre se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei 
Comunei Suseni, în spaţiul accesibil publicului, precum şi pe pagina de internet 
www.suseni.ro. 
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