
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea implementării proiectului ”Înființare sistem de canalizare 

menajeră cu epurarea apelor uzate prin Sisteme Publice Inteligente Alternative 
(SPIA) pentru localitățile Liban, Senetea și cartierul Heveder, în comuna Suseni, 

județul Harghita” 
 

Consiliul Local al Comunei Suseni, întrunit în şedinţa sa extraordinară în data de 
16 decembrie 2022, 
 
 Având în vedere: 
 - Referatul de aprobare  nr. 4045/2022 al Primarului Comunei Suseni referitor la 
aprobarea implementării proiectului ”Înființare sistem de canalizare menajeră cu epurarea 
apelor uzate prin Sisteme Publice Inteligente Alternative (SPIA) pentru localitățile Liban, 
Senetea și cartierul Heveder, în comuna Suseni, județul Harghita”; 
 - Raportul Compartimentului de specialitate nr. 4046/2022 şi Raportul de avizare al 
Comisiei economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism din cadrul Consiliului 
Local al Comunei Suseni; 
 - Nota conceptuală nr. 3065/2022; 

- Studiu de fezabilitate nr. 25/2022, elaborat de SC HIDROPLAST SRL Târgu Mureș; 
            - 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; 

În conformitate cu 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 nr. 3200/2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile şi 
condiţiile aplicabile finanţării din fondurile europene aferente Planului naţional de 
redresare şi rezilienţă în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C1/I2, pentru investiţia I.2 
''Colectarea apelor uzate în aglomerările mai mici de 2.000 de locuitori echivalenţi care 
împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă şi/sau afectează arii naturale 
protejate'', componenta 1. Managementul apei; 

- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
   În temeiul dispoziţiilor art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (1) şi alin. (2) lit. ”b”, alin. (4) 
lit. ”d”, alin. (7) lit. ”k”, lit. ”n” 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 implementarea proiectului ”Înființare sistem de canalizare 
menajeră cu epurarea apelor uzate prin Sisteme Publice Inteligente Alternative (SPIA) 
pentru localitățile Liban, Senetea și cartierul Heveder, în comuna Suseni, județul 
Harghita”. 

Art. 2. Se aprobă necesitatea, oportunitatea și potențialul economic al investiției 
”Înființare sistem de canalizare menajeră cu epurarea apelor uzate prin Sisteme Publice 
Inteligente Alternative (SPIA) pentru localitățile Liban, Senetea și cartierul Heveder, în 
comuna Suseni, județul Harghita”, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

Art. 3. Comuna Suseni se obligă să prevadă în buget, lucrările pentru perioada de 
realizare a investiției în cazul obținerii finanțării. 

Art. 4. Se aprobă asigurarea cheltuielilor de mentenanță a investiției pe o perioadă 
de minimum 5 ani de la data efectuării ultimei plăți. 

Art. 5. Se aprobă asigurarea din bugetul local al comunei Suseni a cofinanțării 
proiectului, respectiv finanțarea chetuielilor neeligibile care asigură implementarea 
proiectului în sumă de 3.745.259,34 lei. 

Art. 6. Numărul de locuitori/locuitori echivalenți deserviți de proiect, respectiv 
caracteristicile tehnice ale proiectului sunt cuprinse în Anexa nr. 2, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 7. Se împuternicește domnul Egyed József, primarul comunei Suseni să 
semneze, în numele comunei Suseni, toate actele necesare și contractul de finanțare a 
proiectului. 

Art. 8. 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. 9. (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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