
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI SUSENI 
 

HOTĂRÂRE  
privind instrumentarea proiectului „Înfiin ţarea infrastructurii de agrement în 

Suseni” 
 

 
Consiliul Local al Comunei Suseni, întrunit în şedinţă ordinară în data de 21 

august 2014, 
Văzând expunerea de motive nr. 2054/2014 al Primarului Comunei Suseni, Referatul 
de specialitate nr. 2055/2014 întocmit de Secretarul Comunei Suseni şi Raportul de 
avizare nr. 46/2014 al Comisiei Economico-financiare, amenajarea teritoriului şi 
urbanism privind instrumentarea proiectului „Înfiin ţarea infrastructurii de agrement 
în Suseni” pentru care se solicita finanţare si care se va depune de către Comuna 
Suseni, în vederea obţinerii finanţării în cadrul Fondului European Agricol pentru 
Dezvoltare Rurală, LEADER, AXA IV - Măsura 413-321 – Servicii de baza pentru 
economie si pentru populatia rurala, Submasura 41-321 A): Construirea, reabilitarea 
şi/sau modernizarea terenurilor de joacă, de sport şi de odihnă (parcuri mici); 

Având în vedere:  
-Regulamentul (CE) nr. 1698/2005, cu modificarile si completarile ulterioare; 
-Hotarârea Guvernului nr. 224/2008 privind stabilirea cadrului general de 

implementare a masurilor cofinantate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare 
Rurala 2007- 2013, cu modificarile si completarile ulterioare, 

-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” 

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

-Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările 
şi completările ulterioare -dispoziţiile art. 36 alin. (7) precum şi art. 126;  

-Hotărârea Consiliului Local al Comunei Suseni nr. 7/2014 privind aprobarea 
Bugetului local pe anul 2013, cu rectificările ulterioare; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. b), c), d), alin. (6) lit. a), pct. 2, 3, 8, 
art. 45 şi art. 115 alin. (1) lit.b), din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică 
locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art.1.  Se aprobă instrumentarea de către Comuna Suseni a proiectului 
„Înfiin ţarea infrastructurii de agrement în Suseni” şi se împuterniceşte Primarul 
Comunei Suseni, dl. Egyed Jozsef să semneze toate documentele legale necesare în 
vederea obţinerii finanţării din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală, prin 
LEADER, AXA IV - Măsura 413-321 – Servicii de baza pentru economie si pentru 
populatia rurala, Submasura 41-321 A): Construirea, reabilitarea şi/sau modernizarea 
terenurilor de joacă, de sport şi de odihnă (parcuri mici). 



Art. 2.  Se aprobă investiţia propusă a se realiza prin proiect, având în vedere 
necesitatea şi oportunitatea acesteia pentru comunitatea locală deservită de către 
acesta, Comuna Suseni şi satele aparţinătoare Suseni, Valea Strâmbă, Chileni Liban 
şi Senetea în număr total de 5.064 locuitori. 

Art. 3 Se aprobă necesitatea şi oportunitatea proiectului cu 
titlul:„ÎNFIINŢAREA INFRASTRUCTURII DE AGREMENT ÎN SUSENI” 
Necesitatea şi oportunitatea investiţiei se justifică prin: 

a) Renovarea �i dezvoltarea satelor reprezintă  o cerin�ă  esen�ială pentru 
îmbunătă�irea calită�ii vie�ii, cre�terii atractivită�ii �i interesului pentru 
Comuna Suseni. Pentru îmbunătă�irea calită�ii vie�ii, un factor determinant îl 
constituie modernizarea �i extinderea spa�iilor recrea�ionale, prin înfiin�area 
�i/sau dezvoltarea infrastructurii de agrement  

b) Necesitatea înfiin�ării infrastructurii de agrement este eviden�iat ca prioritate 
în strategia de dezvoltare a Comunei Suseni. 

c) În prezent nu există infrastructură de agrement în satul Suseni,  
d) Spa�iul, unde se dore�te înfiin�area infrastructurii de agrement în prezent 

este neamenajat în centrul comunei,  
e) Conform Legii nr. 47 din 19 martie 2012 pentru modificarea şi completarea 

Legii nr. 24/2007 privind reglementara �i administrarea spa�iilor verzi din 
intravilanul localită�ilor este necesar ca să existe un minim de spa�iu verde 
pentru fiecare locuitor.  

f) Înfiinţarea infrastructurii de agrement va contribui la dezvoltarea turismului în 
zonă 

Art. 4  Se aproba angajamentul Comunei Suseni de a suporta cheltuielile de 
mentenanţă şi gestionarea investiţiilor, pe o perioada de 6 ani de la data la care 
investiţia va fi dată în exploatare. 

Art. 5 Se aprobă necesitatea şi oportunitatea încheierii Acordului de 
parteneriat cu Fundaţia „Operation Villages Roumains” din Suseni, în sensul că 
funcţionarea investiţiei realizată prin proiect se va realiza în parteneriat, conform 
acordului anexat, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 6. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul 
Egyed Jozsef primar al Comunei Suseni şi se împuterniceşte să semneze pentru 
Comuna Suseni toate actele şi documentele legale necesare depunerii proiectului.  
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