
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 

HOTĂRÂRE  
privind actualizarea indicatorilor tehnico - economici pentru realizarea investiției 

”Amplasare rezervor de înmagazinare a apei potabile în Valea Strâmbă pentru  comuna 
Suseni, judeţul Harghita” 

 

 Consiliul Local al Comunei Suseni întrunit în şedinţa extaordinară din data de 15 
februarie 2023; 

 
Având în vedere temeiurile juridice, respectiv prevederile: 

- referatul de aprobare prezentat de către primarul Comunei Suseni, în calitatea sa 
de iniţiator, înregistrat cu nr. 599/2023; 

- raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al 
primarului, înregistrat cu nr. 600/2023; 

- raportul comisiei de specialitate a Consiliului Local al Comunei Suseni; 
- Studiul de fezabilitate nr. 355/2022 elaborat de SC HIDROPLAST SRL, Târgu-

Mureș; 
- H.C.L. nr. 100/2022 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 

proiectului "Amplasare rezervor de înmagazinare a apei potabile în Valea-Strâmbă pentru 
comuna Suseni, județul Harghita"; 
           - Devizul general actualizat realizat de către S.C. HIDROPLAST S.R.L. – TÂRGU-
MUREȘ; 
             - H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul -cadru al 
documentației tehnico- economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate 
din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare art. 10 alin. (4); 

- Art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- Art. 43 alin. (2) din Legea 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- Hotărârea nr. 3/2023 a Consiliului Local al Comunei Suseni privind aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2023 al Comunei Suseni și estimările pe anii 2024 
– 2026;  



- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 87 alin. (5), art. 129 alin. (1) și alin. (2) lit. ”b”, alin. (4) lit. 
”d”, alin. (7) lit. „n” art. 139 alin. (1) şi art. 196 alin. (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,  
 

HOTĂRĂŞTE 
 

Art. 1. Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico- economici ai investiției 
"Amplasare rezervor de înmagazinare a apei potabile în Valea-Strâmbă pentru comuna 
Suseni, județul Harghita"; după cum urmează: valoarea totală a investiției este de 
1.215.053,46 lei inclusiv TVA, din care lucrările de construcții + montaj fiind de 1.071.238,02 
lei inclusiv TVA.    

Art. 2. Finanțarea cheltuielilor prevăzute la art. 1. se asigură din Bugetul local al 
Comunei Suseni. 

Art. 3. Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se asigură de către primarul 
Comunei Suseni.  

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică, prin intermediul secretarului general al 
Comunei Suseni, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Suseni şi Prefectului 
judeţului Harghita şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul Primăriei, 
precum şi pe pagina de internet www.suseni.ro.  
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