
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL al Comunei SUSENI

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici ai 

investiţiei:”Reabilitarea şi modernizarea şcolii vechi cu etaj Suseni, structură 
aparţinătoare Şcolii Generale Elekes Vencel Suseni”

Consiliul  Local  al  Comunei  Suseni  întrunit  în  şedinţă extraordinară  din  data de 18 
ianuarie 2016;

Având în vedere:
Solicitarea  MDRAP  referitoare  la  modificarea  indicatorilor  tehnico-economici  ai 

investiţiei  „REABILITAREA  SI  MODERNIZAREA  SCOLII  VECHI  CU  ETAJ  SUSENI, 
STRUCTURA   APARTINATOARE  SCOLII  GENERALE  "ELEKES  VENCEL"  DIN  COM 
SUSENI JUD. HARGHITA” ca urmare a intrării în vigoare, începând cu data de 1 ianuarie  
2016 a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, prin care, potrivit art. 291 nivelul cotei taxei pe 
valoarea adăugată este de 20% începând cu data de 1 ianuarie 2016 precum şi datorită 
realizării procedurii de achiziţie publică pentru lucrări aferente investiţiei sus menţionate;

Expunerea de motive nr. 286/2016, prezentat de Primarul Comunei Suseni referitor la 
modificarea  indicatorilor  tehnico-economici  ai  investiţiei  „REABILITAREA  SI 
MODERNIZAREA  SCOLII  VECHI  CU  ETAJ  SUSENI,  STRUCTURA   APARTINATOARE 
SCOLII GENERALE "ELEKES VENCEL" DIN COM SUSENI JUD. HARGHITA”;

Raportul  de  avizare  nr.  2/2016  al  Comisiei  economico-financiare,  amenajarea 
teritoriului  şi  urbanism,  şi  Raportul  de  specialitate  nr.  287/2016  al  Compartimentului  de 
specialitate întocmite în acest sens;

-  art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările 
ulterioare;  

- Devizul general actualizat la data de 14 ianuarie 2016 după realizarea procedurii de 
achiziţie şi modificare TVA întocmit de proiectantul general al investiţiei, SC KONTUR SRL;

- Contractul de lucrări nr. 3950/23.12.2015 şi Actul adiţional nr. 1 la Contract încheiat 
între Comuna Suseni şi SC MACOPS SRL Odorheiu Secuiesc;

Luând în considerare prevederile:
-  Ordonanţei  de  urgenţă  nr.  28  din  10  aprilie  2013  pentru  aprobarea  Programului 

naţional de dezvoltare locală, cu modificările şi completările ulterioare;
-  Normelor metodologice din 9 mai  2013 pentru punerea în  aplicare a prevederilor 

Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.  28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de 
dezvoltare  locală  aprobate  prin  Ordinul  nr.  1851/2013,  cu  modificările  şi  completările 
ulterioare; 

-  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;
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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 Ă R Ă Ş T E

Art.   1.   Se aprobă modificarea indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei: ”Reabilitarea 
şi modernizarea şcolii  vechi cu etaj Suseni, structură aparţinătoare Şcolii Generale Elekes 
Vencel Suseni” după cum urmează: valoarea totală a investiţiei inclusiv TVA 1.381.548 lei,  
din care construcţii  + montaj 1.095.662 lei,  conform anexei,  parte integrantă din prezenta 
hotărâre.

Art. 2 Finanţarea investiţiei se va realiza din bugetul de stat, prin programul PNDL 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, 
Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice, Primarului comunei Suseni şi se 
aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului comunei.

Nr. 2 
din 18 ianuarie 2016 

Preşedinte de şedinţă Contrasemnează
         Secretar
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