
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL al Comunei SUSENI 
 
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea Actului adiţional nr. 2 la Contractul de asociere nr. 12015/25.06.2013 

 
 

 Consiliul Local al Comunei Suseni întrunit în şedinţa ordinară din data de 26 iunie 2014; 
Analizând:  

Expunerea de motive nr. 1526/2014, prezentat de primarul Comunei Suseni;  
Raportul de avizare nr. 34/2014 al Comisiei economico-financiare, amenajarea teritoriului 

şi urbanism, şi Raportul de specialitate nr. 1527/2014 al Compartimentului de specialitate 
întocmite în acest sens; 

Având în vedere: 
- Hotărârea nr. 46/2014 a Consiliului Judeţean Harghita privind aprobarea programului 

„Realizarea investiţiilor privind alimentarea cu energie electrică a localităţilor neelectrificate sau 
parţial electrificate din judeţul Harghita, în anul 2014; 

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

- prevederile art. 14 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare; 

- art. 35 alin. (1) şi art. 41 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 
 În conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 1917/2005 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii 
instituţiilor publice; 

În temeiul dispoziţiunilor art. 36, alin. (2) lit. e), coroborat cu alin. (7) lit. c), art. 36 alin. (6) lit. 
a), pct. 14, art. 45 din Legea 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare 

 
H O T Ă R Ă Ş T E  

 
Art.1. Se aprobă Actul adiţional nr. 2 la Contractul de asociere a Comunei Suseni încheiat 

între Comuna Suseni prin Consiliul Local Suseni cu Judeţul Harghita prin Consiliul Judeţean 
Harghita în vederea realizării obiectivului de investiţii: „Electrificarea satului Liban”, comuna 
Suseni etapa III, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se mandatează primarul Comunei Suseni, domnul Egyed József cu încheierea 
Actului adiţional prevăzut în art. 1. 
 Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
primarul comunei Suseni. 
 Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita, primarului 
comunei Suseni şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei. 
 
Nr. 34 
din 26 iunie 2014  
   Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 



                  Secretar 
   Elekes Köllő Tibor     Kovács Ileana Éva 


