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PROIECT DE HOTĂRÂRE NR. 48/2014 
privind aprobarea indicatorilor tehnico economici ai investiţiei:”Înfiinţarea 

infrastructurii de agrement în Suseni” 
 

 
 Consiliul Local al Comunei Suseni întrunit în şedinţă ordinară din data de 21 august 
2014; 

Având în vedere: 
Expunerea de motive nr. ____/2014, prezentat de Primarul Comunei Suseni;  
Raportul de avizare nr. 45/2014 al Comisiei economico-financiare, amenajarea 

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

Luând în considerare prevederile:: 
- H.G. nr. 28/2008 privind aprobarea conţinutului-cadru al documentaţiei tehnico-

economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a 
devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii; 

- art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale; 
- HCL nr. 7/2014 privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pentru anul 2014 

al Comunei Suseni; 
- Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2007-2013 aprobat de către Comisia 

Europeană prin Decizia nr. CE(2008)3831,  
- GHIDUL LOCAL pentru accesarea Măsurii 413-321 „Servicii de bază pentru 

economie şi pentru populaţia rurală”; 
-Studiul de fezabilitate şi Proiectul tehnic realizat de SC URBAN DESIGN SRL din 

Odorheiu-Secuiesc; 
În temeiul dispoziţiunilor art. 36, alin. (2) lit. b), alin (4) lit. d) şi art. 45 din Legea 

215/2001 privind administraţia publică locală, republicată 
 
 

H O T ĂR Ă Ş T E  
 
 

Art. 1. Se aprobă documentaţia tehnică şi indicatorii tehnico-economici aferente 
obiectivului de investiţie :”Înfiinţarea infrastructurii de agrement în Suseni” după cum 
urmează: valoarea totală a investiţiei inclusiv TVA 598.929 lei, din care construcţii + montaj 
414.493 lei. 

Art. 2 Finanţarea investiţiei se va realiza din fonduri FEADR, în cadrul măsurii 413- 321 
– „Servicii de bază pentru economie şi pentru populaţia rurală”; şi din Bugetul Local. 
 



 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. 
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