
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI SUSENI 
 
 

HOTĂRÂRE  
privind instrumentarea Proiectului „Reducerea inegalităţilor prin incluziunea 

socială a comunităţii rome din Comuna Suseni” 
 

 
Consiliul Local al Comunei Suseni, întrunit în şedinţa ordinară din data 

de 27 februarie 2014; 
Analizând Expunerea de motive a primarul nr. 586/2014 privind 

aprobarea proiectului „Reducerea inegalităţilor prin incluziunea socială a 
comunităţii rome din Comuna Suseni” ce urmează a fi depus în cadrul 
Programului RO10 “Copii şi tineri în situaţii de risc şi iniţiative locale şi 
regionale pentru reducerea inegalităţilor naţionale şi promovarea incluziunii 
sociale” - Granturile Mecanismului Financiar al Spaţiului Economic European 
(SEE) 2009-2014 - 

Văzând raportul de specialitate al Secretarului Comunei Suseni şi a 
Comisiei economico-financiare, amenajare a teritoriului şi urbanism nr. 
12/2013; 

Având în vedere: 
- GHIDUL SOLICITANTULUI din cadrul Programului RO10 “Copii şi tineri în 

situaţii de risc şi iniţiative locale şi regionale pentru reducerea inegalităţilor 
naţionale şi promovarea incluziunii sociale” - Granturile Mecanismului 
Financiar al Spaţiului Economic European (SEE) 2009-2014 

- Legea nr. 129/1998 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea 
Fondului Român de Dezvoltare Socială, republicată, ale art. 8 din Procedura 
de dobândire a personalităţii juridice de către grupurile de iniţiativă din 
comunitatea de romi din Anexa nr. 2 la Ghidul solicitantului; 

- O.U.G nr. 88 din 12 decembrie 2012 privind cadrul instituţional pentru 
coordonarea, implementarea şi gestionarea asistenţei financiare acordate 
României prin Mecanismul financiar al Spaţiului Economic European şi prin 
Mecanismul financiar norvegian pe perioada de programare 2009-2014, 
aprobată prin Legea nr. 246/2013; 

- prevederile art. 36 alin. (7) lit. a) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

- Legea finanţelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările şi 

completările ulterioare;  

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Suseni nr. 7/2014 privind 
aprobarea Bugetului local pe anul 2014; 



În temeiul dispoziţiunilor art. 36, alin. (2) lit. e), coroborat cu alin. (7) lit. 
c), art. 36 alin. (6) lit. a), pct. 4, art. 45 din Legea 215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare 

 
 

HOTĂRĂȘTE 
 

Art. 1. Se aprobă instrumentarea Proiectului „Reducerea inegalităţilor 
prin incluziunea socială a comunităţii rome din Comuna Suseni”. 

Art. 2. (1) Se aprobă cheltuielile eligibile ale proiectului în suma de 
854.040 lei. 
(2) În cazul în care va fi necesară suportarea unor costuri care sunt 
considerate neeligibile în cadrul programului, conform prevederilor legale şi 
procedurale aplicabile, dar care sunt indisolubil legate de proiect şi absolut 
necesare (fără de care proiectul nu poate fi implementat), Promotorul de 
Proiect (PP) Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Suseni va suporta 
aceste costuri din surse proprii. 

Art. 4. Se aprobă modelul Acordul de colaborare încheiat între 
Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Suseni şi Grupul de Iniţiativă 
Locală Suseni, potrivit anexei nr. 2 parte din prezenta Hotărâre. 

Art. 5 Se aprobă modelul ACORDULUI DE PARTENERIAT pentru 
formularea, avansarea spre aprobare către Fondul Român de Dezvoltare 
Socială, implementarea şi asigurarea administrării post implementare în 
cazul Proiectului „Reducerea inegalităţilor prin incluziunea socială a 
comunităţii rome din Comuna Suseni”. 

Art. 6 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 
dl. Egyed József, primarul Comunei Suseni 

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului 

Harghita, FRDS, primarului comunei Suseni şi se aduce la cunoştinţă publică 

prin grija secretarului comunei. 

 
Nr. 12 
din 27 februarie 2014 
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             Secretar 
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