
                                     

                                

                          

Consiliul  Local  al  Comunei  Suseni  întrunit  în  şedinţa  ordinară  din  data  de  28 
ianuarie 2016;

Având în vedere Adresa nr. 27 din 21.01.2016 – Fişa de solicitare a informaţiilor 
suplimentare,  elaborat  de  CRFIR  Alba  Iulia,  nr.  Cerere  de  finanţare  CF 
F0720RM00011572100154 referitor la refacerea bugetului indicativ şi anexele acestuia cu 
valoare TVA de 20% precum şi  corelarea lungimilor  străzilor  din  inventarul  domeniului 
public al Comunei Suseni; 

Temeiurile juridice, respectiv prevederile:
a) art. 120 şi art. 121 alin. (1) şi (2) din Constituţia României, republicată;
b) art. 8 şi 9 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 

octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;
c) art. 7 alin. (2) şi art. 1166 şi următoarele din Legea nr. 287/2009 privind Codul 

civil, republicată, cu modificările ulterioare, referitoare la contracte sau convenţii;
d) art. 20 şi 21 din Legea cadru a descentralizării nr. 195/2006;
e) art. 36 alin. (2) lit. b) şi d) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, 

republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
f) Legea  nr.  273/2006  privind  finanţele  publice  locale,  cu  modificările  şi 

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

ulterioare;
Luând act de:
H.G.  nr.  1351/2001  privind  atestarea  domeniului  public  al  judeţului  Harghita, 

precum şi al municipiilor, oraşelor şi comunelor din judeţul Harghita, modificat prin H.G. nr.  
299/2010;

a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Suseni2), în calitatea 
sa de iniţiator, înregistrat cu nr. 512/2016, prin care se susţine necesitatea şi oportunitatea 
proiectului, constituind un aport pentru dezvoltarea colectivităţii;

b) raportul  compartimentului  de  resort  din  cadrul  aparatului  de  specialitate  al 
primarului,  înregistrat  cu  nr.  513/  2016,  prin  care  se  motivează,  în  drept  şi  în  fapt,  
necesitatea  şi  oportunitatea  proiectului,  constituind  un  aport  pentru  dezvoltarea 
colectivităţii;

c) raportul Comisiei economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism nr. 
12/2016;

d) -  Hotărârea Guvernului  nr.  226 din 2 aprilie  2015 privind stabilirea cadrului 
general de implementare a măsurilor programului naţional de dezvoltare rurală cofinanţate 
din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat;

-  Programul Naţional  de Dezvoltare Rurală 2014-2020 aprobat de către Comisia 
Europeană prin Decizia nr. C (2015) 3508 din 26 mai 2015;
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-  Ghidul  solicitantului  Submăsurii  7.2  Investiţii  în  crearea  şi  modernizarea 
infrastructurii de bază la scară mică;

Constatând  necesitatea  de  a  asigura  resursele  financiare  pentru  realizarea 
investiţiilor  publice  de  interes  local,  a  căror  documentaţie  tehnico-economică  a  fost 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 66/2015, modificat prin HCL nr. 4/2016;

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2), lit. b), c), d), alin. (6) lit. a), pct. 11, 13, art. 
45 alin. (1)  și celor ale art. 115 alin. (1) lit. b) din Legea administrației publice locale nr. 
215/2001,  republicată,  cu  modificările  și  completările  ulterioare,  Consiliul  Local  al 
COMUNEI SUSENI 

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. - Se aprobă modificarea anexei la HCL nr. 67/2015 privind implementarea 
proiectului „Modernizarea parţială a reţelei de drumuri de interes local din Comuna Suseni, 
judeţul Harghita” conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. – Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează dl. Egyed 
Jozsef, primarul Comunei Suseni. 

Art.  3.  - Prezenta hotărâre se comunică, prin  intermediul  secretarului  Comunei 
Suseni, în termenul prevăzut de lege, primarului Comunei Suseni  şi Prefectului judeţului 
HARGHITA şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişarea la sediul Primăriei, precum şi pe 
pagina de internet www.suseni.ro. 

Preşedinte de şedinţă Contrasemnează
         Secretar

TÓTPÁL LÁSZLÓ KOVÁCS ILEANA ÉVA



 Anexă la HOTĂRÂREA nr. 5/2016 a Consiliului Local al Comunei Suseni 

Necesitatea şi oportunitatea investiţiei 

Chiar dacă în ultimii ani infrastructura de bază în zonele rurale (drumuri, alimentare cu apă 
şi  infrastructura de apă uzată) a fost susţinută din fonduri naţionale şi europene acesta 
este încă subdezvoltată împiedicând dezvoltarea economică şi ocuparea forţei de muncă 
în spaţiul rural. 

În anul 2011, România dispunea de o reţea de drumuri comunale (31.639 km) din care 
48% erau drumuri pietruite şi 29% drumuri de pământ.

Infrastructura constituie un element de bază în asigurarea condiţiilor necesare pentru un 
trai  decent  dar  şi  pentru  dezvoltarea  economică  a  comunităţile  rurale.  Infrastructură 
neadecvată este unul din elementele principale care contribuie la menţinerea decalajului  
accentuat  dintre zonele rurale  şi  urbane şi  reprezintă o piedică în calea procesului  de 
dezvoltare socio-economică. 

Dezvoltarea economică a unei zone este puternic condiţionată de existenţa unei reţele de 
drumuri care să asigure un minim de mobilitate a populaţiei şi a resurselor, respectiv care 
să asigure legătura cu mediul exterior localităţii. 

Crearea şi modernizarea infrastructurii rutiere de locale constituie elemente de bază pentru 
comunităţile rurale. Acestea sunt necesare pentru a asigura condiţii de accesibilitate şi în 
general  condiţii  optime  de  trai.  Infrastructura  asigură  de  asemenea  premisele  pentru 
dezvoltarea unei economii rurale competitive. 

Necesitatea şi oportunitatea modernizării reţelei de drumuri se justifică prin  faptul că prin 
executarea  lucrărilor  proiectate  se  va  aduce  o  contribuţie  însemnată  la  dezvoltarea 
infrastructurii  de  bază  care  va  contribui  la  diminuarea  tendinţelor  de  declin  social  şi 
economic şi la îmbunătăţirea nivelului de trai în Comuna Suseni. Astfel, se vor îmbunătăţi 
condiţiile  de  trai  pentru  populaţia  rurală  şi  se  va  ajunge  la  stoparea  fenomenului  de 
depopulare din mediul rural prin reducerea decalajelor rural-urban.

Lungimea totală a reţelei de drum modernizată este de 9.126 ml.

Consiliul  Local  al  Comunei  Suseni  aprobă  investiţia,  este  de  acord  cu  necesitatea  şi 
oportunitatea proiectului în cauză., al cărui obiectiv este modernizarea reţelei de drum în 
comuna Suseni.



Caracteristicile tehnice ale investiţiei

Străzile  din  comună  însă  nu  sunt  într-o  stare  bună,  din  această  cauză  se  încercă 
modernizarea, reabilitarea acestora. 

Prezentul proiect vizează doar o parte din reţeaua stradală a comunei, după cum urmează:

nr strada lungime

1 Peras 1005

2 Kicsiszer 452

3 Petofi Sandor 381

4 Belso 270

5 Kozep 206

6 Temeto 312

7 Also 219

8 DC 165 2372

9 Szaszok 335

10 Kozpont 405

11 DC 166 1922

12 Fenyes 1247

Total  9126

În cazul de faţă se recomandă aplicarea unor metode perfecţionate pentru modernizarea 
drumurilor din comuna Suseni.

Prin  aplicarea  metodelor  perfecţionate  de  întreţinere  a  drumurilor  pietruite,  se 
creează straturi  rutiere capabile să reziste în condiţii  mai bune acţiunilor combinate ale 
factorilor climaterici şi de trafic.

Acest lucru se realizează prin înlocuirea structurii existente cu un sistem rutier modern şi 
fiabil, conform dimensionării anexate prezentei,  strat de piatră spartă de 15 cm un strat de 
bază de 6 cm BAD 25 şi un strat de uzură de 4 cm din BA 16. Lăţimea drumurilor va avea 
4,00-5,00 m cu un acostament pe ambele părţi de câte 50 cm şi şanţ de pământ pe ambele 
laturi ale drumului. 

Evacuarea apelor se va rezolva prin rigole carosabile, şanţuri de pământ existente curăţate 
şi şanţţri de pământ noi .
Intrările la proprietăţi se vor executa din ţeavă corugată Ø 315 cu timpane din beton.
Se vor monta indicatoare Stop la intersecţiile cu drumuri principale.
Se vor executa marcaje rutiere orizontale. 
Podeţele existente vor fi schimbate sau reabilitate conform listelor de cantităţi.
Se va moderniza podul peste râul Mureş pe strada DC 166 conform expertizei tehnice.



Străzile se vor executa conform tabelului următor:

1 acost accese dr.lateral
lungime latime supraf. asf balast piatra sp. BA 25 BA 16 pamant rigola scafa rigola caros balast nou existent buc buc

1005 4.0-5.0 4232 0 15 6 4 2010 0 0 1 2 4 70 5
2 acost accese dr.lateral

lungime latime supraf. asf balast piatra sp. BA 25 BA 16 pamant rigola scafa rigola balast nou existent buc buc
452 4 1808 0 15 6 4 452 0 0 1 1 14 1

3 acost accese dr.lateral
lungime latime supraf. asf balast piatra sp. BA 25 BA 16 pamant rigola scafa rigola balast nou existent buc buc

381 4 1524 0 15 6 4 762 0 0 1 2 2 31 3
1838

4 acost accese dr.lateral
lungime latime supraf. asf balast piatra sp. BA 25 BA 16 pamant rigola scafa rigola caros balast nou existent buc buc

270 5 1350 0 15 6 4 540 0 0 1 0 0 20 0
6 acost accese dr.lateral

lungime latime supraf. asf balast piatra sp. BA 25 BA 16 pamant rigola scafa rigola caros balast nou existent buc buc
206 4 1036 0 15 6 4 412 0 0 1 1 1 9 0

6 acost accese dr.lateral
lungime latime supraf. asf balast piatra sp. BA 25 BA 16 pamant rigola scafa rigola caros balast nou existent buc buc

312 5 1560 0 15 6 4 624 0 0 1 2 2 14 1
7 acost accese dr.lateral

lungime latime supraf. asf balast piatra sp. BA 25 BA 16 pamant rigola scafa rigola caros balast nou existent buc buc
219 5 1095 0 15 6 4 438 0 0 1 1 1 14 0

8 acost accese dr.lateral
lungime latime supraf. asf balast piatra sp. BA 25 BA 16 pamant rigola scafa rigola caros balast nou existent buc buc

2372 4 0 0 0 4744 0 0 1 1 1 150 9
9 acost accese dr.lateral

lungime latime supraf. asf balast piatra sp. BA 25 BA 16 pamant rigola scafa rigola caros balast nou existent buc buc
335 5 1675 0 15 6 4 670 0 0 1 1 1 30 0

3714

10 acost accese dr.lateral
lungime latime supraf. asf balast piatra sp. BA 25 BA 16 pamant rigola scafa rigola caros balast nou existent buc buc

405 4 0 0 0 0 810 0 0 1 0 1 26 1
11 acost accese dr.lateral

lungime latime supraf. asf balast piatra sp. BA 25 BA 16 pamant rigola scafa rigola caros balast nou existent buc buc
1922 4 0 0 0 0 3278 0 566 1 0 8 78 4

12 acost accese dr.lateral
lungime latime supraf. asf balast piatra sp. BA 25 BA 16 pamant rigola scafa rigola caros balast nou existent buc buc

1020 4 4080 0 15 6 4 1990 0 0 1 0 1 96 0
12 acost accese dr.lateral

lungime latime supraf. asf balast piatra sp. BA 25 BA 16 pamant rigola scafa rigola caros balast nou existent buc buc
227 4 908 0 15 6 4 454 0 0 1 1 1 10 0

3574

str.Fenyes  ax.1 structura rutiera santuri

str.  Also structura rutiera santuri

DC 166 structura rutiera santuri

str.Kozpont structura rutiera

podet

podet

podet

podet

podet

podet

str.Kicsiszer structura rutiera santuri

str. Petofi structura rutiera santuri

Satul Valea Stramba

str.  Kozep structura rutiera santuri

str.  Temeto structura rutiera santuri

podet

Satul Chileni
str. Belso structura rutiera santuri podet

str.  Peras structura rutiera santuri

str.Fenyes  ax.2 structura rutiera santuri podet

podet

podet

podet

santuri

DC 165 structura rutiera santuri

str.Szaszok structura rutiera santuri

Satul Suseni
podet



 Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei
Valoarea totală a investiţiei, valoarea totală a investiţiei inclusiv TVA 5.314.786 lei,  

din care construcţii + montaj 4.799.815 lei. 
Comuna Suseni din Județul Harghita are un număr total de 5.114 de locuitori, conform 
recensământului populației și locuințelor din anul 2011.
Sectoarele  de  drum  modernizat  deservesc  următoarele  investiţii/instituţii  sociale  şi  de 
interes public:
Nr. crt Denumirea obiectivului Sectorul de drum

1. Şcoala gimnazială Elekes Vencel Suseni Strada comunală Kozpont

2.CămCă Căminul Cultural din satul Suseni Strada comunală Kozpont

3. Parcul central din satul Suseni Strada comunală Kozpont

4. Postul de Poliţie din satul Suseni Strada comunală Kozpont

5. Grădiniţa de copii din satul Suseni Strada comunală Kozpont

6. Biserica catolică din satul Suseni Strada comunală Kozpont

7. Infrastructura de agrement din satul Suseni Strada comunală Kozpont

8. Centru social sat Suseni nr. 1 Strada comunală Kozpont

9. Cabinet medical individual dr. Madarasz Kelemen Eniko Strada comunală Kozpont

Sectoarele de drum modernizate deservesc amplasamentul următoarelor investiţii private 
finanţate din fonduri europene:
Nr. 
crt

Beneficiar Cod proiect Valoare 
investiţie

1. I.I. Solyom Levente PNDR Măsura 112 16.000 euro

2. I.I. Kovacs Zoltan PNDR Măsura 112 40.000 euro

3. I.I. Kolozsi Denes PNDR Măsura 141 4500 euro

4. I.I. Kolozsi Geza PNDR Măsura 141 4500 euro

5. I.I. Daradics Antal PNDR Măsura 141 4500 euro

6. I.I. Kolozsi Pal PNDR Măsura 141 4500 euro

7. I.I. Szakacs Tibor PNDR Măsura 141 4500 euro

8. I.I. Korondi Kalman PNDR Măsura 141 4500 euro

9. I.I. Gergely Istvan PNDR Măsura 141 4500 euro

10. Asociaţia  Klubul  Sportiv  Valea  Strâmbă 
Kutfo

PNDR  Măsura  413-
322

14.754 euro

Preşedinte de şedinţă          Secretar
TÓTPÁL LÁSZLÓ KOVÁCS ILEANA ÉVA


	ROMÂNIA
	HOTĂRÂRE

