
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL al COMUNEI SUSENI

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării şi completării HCL nr. 49/2014 privind

instrumentarea proiectului „Înfiinţarea infrastructurii de agrement în Suseni”

Consiliul  Local  al  Comunei  Suseni,  întrunit  în  şedinţa de îndată  din  de 15
ianuarie 2015,

Văzând  Fişa  de  solicitare  a  informaţiilor  suplimentare  emisă  de  CRFIR  7
Centru Alba Iulia nr. 720/13.01.2015, înregistrată la Primăria Comunei Suseni sub nr.
262/13.01.2015;

Expunerea de motive nr. 282/2015 al Primarului Comunei Suseni, Referatul de
specialitate  nr.  283/2015  întocmit  de  Secretarul  Comunei  Suseni şi  Raportul  de
avizare  nr.  ___/2015  al  Comisiei  Economico-financiare,  amenajarea  teritoriului  şi
urbanism privind instrumentarea proiectului „Înfiinţarea 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.  48/2014  privind
aprobarea indicatorilor  tehnico economici  ai  investiţiei:”Înfiinţarea infrastructurii
de agrement în Suseni”

-Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea
actelor normative, republicată, cu modificările şi completările 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. După articolul 5 se introduce un nou articol, 5¹, cu următorul cuprins:
“Consiliul  Local  al  Comunei  Suseni  se  angajează  la  cofinanţarea  investiţiei  şi  la
suportarea integrală a cheltuielilor neeligibile prin proiect din surse proprii, care vor fi
prevăzute  în  Bugetul  Local  al  anului  2015,  Capitolul  67.02,  în  perioada  de
implementare a proiectului.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează domnul
Egyed Jozsef primar al Comunei Suseni. 

Art. 3 Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului – Judeţul Harghita,
Primarului Comunei Suseni, Centrului Regional pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale
7 Centru Alba Iulia  şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija Secretarului Comunei
Suseni. 

Nr. 3 
din 15 ianuarie 2015 

Preşedinte de şedinţă Contrasemnează
       Secretar

   Horváth Dumitrina Kovács Ileana Éva


