
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea depunerii cererii de finanțare și a devizului general pentru 
obiectivul de investiții „Înființare piste de biciclete în comuna Suseni, județul 

Harghita” în vederea obţinerii finanţării în cadrul Programului de realizare a pistelor 
pentru biciclete 

 
Consiliul Local al Comunei Suseni, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 3 

noiembrie  2022; 
  

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare  nr. 3623/2022 al Primarului Comunei Suseni privind 

aprobarea depunerii Cererii de finanțare prin Programul de realizare a pistelor pentru 
biciclete ”;  

 - Raportul Compartimentului de specialitate nr. 3624/2022 şi Raportul de avizare al 
Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Comunei Suseni; 

- Nota conceptuală nr. 3516/2022 privind ”Înființare piste de biciclete în comuna 
Suseni, județul Harghita”, aprobat de către primarul 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 MMAP nr. 2506/2022 pentru aprobarea Ghidului de finanțare a 
Programului de realizare a pistelor pentru biciclete; 
 - 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 cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții 

”Înființare piste de biciclete în comuna Suseni, județul Harghita” în vederea obținerii 
finanțării în cadrul Programului de realizare a pistelor pentru biciclete. 



Art. 2. Se aprobă Devizul general al obiectului de investiţii ” Înființare piste de 
biciclete în comuna Suseni, județul Harghita”, conform anexei, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art. 3. Se împuternicește domnul Egyed József, primarul comunei Suseni să 
semneze, în numele Comunei Suseni, toate actele necesare și contractul de finanțare a 
proiectului. 

Art. 4. 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. 5. (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, 
Primarului comunei Suseni, compartimentului de investiții publice din cadrul aparatului 
de specialitate al primarului, Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor. 

(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. 
 

  
Nr. 84 
din 3 noiembrie 2022 

 
      
               Președinte de ședință                                        Contrasemnează pentru legalitate 
                         Secretar general uat 
            KOVÁCS Ernő                KOVÁCS Ileana-Éva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


