
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea Proiectului de investiții ”Reabilitarea și modernizarea grădiniței 
de copii cu program prelungit, în vederea creșterii eficienței energetice, din comuna 
Suseni, județul Harghita” pentru finanțarea acestuia în cadrul Programului Național 
de Redresare și Reziliență, Componența 10 – Fondul local, Investiția I.3. Reabilitare 
moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de 

către unitățile administrativ-teritoriale, runda a doua 
 

Consiliul Local al Comunei Suseni, întrunit în şedinţă  extraordinară din data de 13 
octombrie 2022; 
  

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 3435/2022 al Primarului Comunei Suseni;  
 - Raportul Compartimentului de specialitate nr. 3436/2022 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; 
 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 Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 999/2022 
pentru aprobarea Ghidului specific - Condiţii de accesare a fondurilor europene aferente 
Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul apelurilor de proiecte 
PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local; 
 - Ordinul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 
2615/2022 pentru modificarea şi completarea Ghidului specific - Condiţii de accesare a 
fondurilor europene aferente Planului naţional de redresare şi rezilienţă în cadrul 
apelurilor de proiecte PNRR/2022/C10, componenta 10 - Fondul local, aprobat prin 
Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice şi administraţiei nr. 999/2022; 
 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 participarea Comunei Suseni în cadrul Programului Național de 
Redresare și Reziliență, Componența 10 – Fondul local, Investiția I.3. Reabilitare 
moderată a clădirilor publice pentru a îmbunătăți furnizarea de servicii publice de către 
unitățile administrativ-teritoriale, runda a doua, pentru obținerea unei finanțări 
nerambursabile pentru proiectul de investiții: ”REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA 
GRĂDINIȚEI DE COPII CU PROGRAM PRELUNGIT, ÎN VEDEREA CREȘTERII 
EFICIENȚEI ENERGETICE, DIN COMUNA SUSENI, JUDEȚUL HARGHITA”. 

Art. 2. (1) Se aprobă cheltuielile legate de proiect, respectiv valoarea maximă 
eligibilă a proiectului: ”REABILITAREA ȘI MODERNIZAREA GRĂDINIȚEI DE COPII 
CU PROGRAM PRELUNGIT, ÎN VEDEREA CREȘTERII EFICIENȚEI ENERGETICE, 
DIN COMUNA SUSENI, JUDEȚUL HARGHITA”: 379.280,00 euro fără TVA, 
reprezentând 1.867.081,66 lei fără TVA calculat la cursul valutar Inforeuro aferent lunii 
mai 2021, 1 euro = 4,9227 lei, valoare stabilită în conformitate cu precizările din Ghidul 
Specific. Valoarea TVA fiind asigurată din Bugetul Statului, conform Ghidului 
Solicitantului. 

(2) Comuna Suseni se angajează să finanțeze toate cheltuielile neeligibile legate de 
implementarea proiectului. 

Art. 3. Se aprobă Nota de fundamentare a investiției, conform Anexei nr. 1, care 
face parte integrantă din prezenta hotărâre. 



Art. 4. Se aprobă Descrierea sumară a investiției, conform Anexei nr. 2, care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

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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