
                                     

                                

                          

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

Având în vedere Adresa nr. 3 din 21.01.2016 – Fişa de solicitare a informaţiilor  
suplimentare,  elaborat  de  CRFIR  Alba  Iulia,  nr.  Cerere  de  finanţare  CF 
F0760CM00011572100012 referitor la refacerea bugetului indicativ şi anexele acestuia cu 
valoare TVA de 20% precum şi reducerea valorii  proiectului cu cheltuielile referitoare la 
mansardarea căminului cultural; 

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;
- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Luând act de:
a) referatul de aprobare prezentat de către primarul comunei Suseni2), în calitatea 

sa de iniţiator, înregistrat cu nr. 539/2015, 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.  540/  2015,  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. 
13/2016;

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;

- Ghidul solicitantului Submăsurii 7.6 Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului 
cultural;
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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. 64/2015, modificat prin HCL nr. 6/2016;

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. 65/2015 privind implementarea 
proiectului  „Modernizarea şi dotarea Căminului Cultural din comuna Suseni satul Suseni 
jud. 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 Consiliului Local al Comunei Suseni nr. 7/2016 

Necesitatea şi oportunitatea investiţiei 

Cultura Europei  este constituită  din  culturile  ţărilor  europene.  Fiecare stat  membru are 
datoria de a conserva şi dezvolta cultura proprie. Din însumarea valorilor specifice fiecărei  
culturi în parte se naşte bogăţia spirituală a Europei în totalitate.

În  Tratatul  Comunităţii  Statelor  Europene se afirmă limpede că în  toate acţiunile  ei  de 
decizie şi reglementare Comisia Europeană, organismul de conducere executiv al Uniunii,  
va ţine seamă de factorul cultural, că procesul de adoptare de noi norme nu poate aduce 
atingere diversităţii  culturilor statelor membre. Aşadar protejarea identităţii  culturale este 
aşezată la fundamentul Uniunii. 

În ultimii ani a devenit evidentă degradarea activităţilor culturale în general, acest aspect 
fiind şi  mai accentuat în spaţiile rurale din cauza faptului  că majoritatea căminelor şi  a 
caselor de cultură din mediul rural fie şi-au schimbat destinaţia, fie se află într-o stare de 
degradare fizică a infrastructurii, fie se confruntă cu o lipsă de iniţiativă în acest sens a 
autorităţilor publice locale.

În spaţiul rural, activitatea culturală şi multe evenimente sociale sunt organizate în jurul  
căminelor culturale ale comunei. Majoritatea căminelor culturale, caselor de cultură şi a 
altor aşezăminte culturale se află într-o stare continuă de degradare, neputând oferi astfel 
servicii culturale populaţiei rurale, aspect ce se răsfrânge şi asupra situaţiei educaţionale a 
acesteia.

Căminul cultural din localitatea Suseni din judeţul Harghita este amplasat pe un teren situat  
în  intravilanul  localităţii  Suseni,  în  partea centrală  a  comunei,  pe  strada Principală,  nr. 
1039, fiind inclus în inventarul domeniului public al comunei. În cadrul acestui lăcaş cultural  
se  desfăşoară  evenimentele  culturale  dar  şi  socio-culturale  care  se  organizează  în 
comună, însă aşa cum reiese şi din expertiza tehnică realizată pentru clădire, aceasta este 
în  stare  care  necesită  intervenţii  constructive  de modernizare.  Aceste  intervenţii  cât  şi 
dotarea lui sunt necesare pentru asigurarea unui mediu optim şi condiţii decente pentru a 
putea îndeplini rolul de a găzdui evenimentele care se vor organiza în viitor. 

Având  în  vedere  cele  menţionate  mai  sus  se  justifică  necesitatea  şi  oportunitatea 
prezentului proiect care are ca scop modernizarea şi dotarea căminului cultural din comuna 
Suseni.

Proiectul  propus  este  în  concordanţă  cu  principiile  măsurii  07  –Servicii  de  bază  şi 
reînnoirea satelor în zonele rurale din PNDR 2014-2020, din care face parte submăsura 
7.6 – Investiţii asociate cu protejarea patrimoniului cultural. Totodată proiectul contribuie la 
domeniul de intervenţie DI 6B, care are în vedere susţinerea investiţiilor de modernizare a 
căminelor culturale, contribuind la îmbunătăţirea condiţiilor de trai pentru populaţia rurală. 



Caracteristicile tehnice ale investiţiei

Prin prezentul proiect, se va modernizeza clădirea căminului cultural din localitatea Suseni, 
prin  executarea unor  lucrări  de  reabilitare  în  vederea corectării  uzurii  fizice,  realizarea 
izolării  termice  şi  hidrofuge  a  clădirii,  îmbunătăţirea  funcţionalităţii  ei  şi refacerea  şi 
completarea elementelor  structurale şi decorative specifice arhitecturii tradiţionale locale. 
Totodată se vor investi şi în dotările necesare desfăşurării activităţilor din cadrul căminului 
cultural. 

În acest sens se propune:

- armonizarea stilului arhitectural al corpurilor clădirii, construite în perioade diferite, 
cu păstrarea elementelor valoroase de plastică arhitecturală,

- termoizolarea clădirii pe exterior,
- reorganizarea unor spaţii din clădire în scopul asigurării dotărilor igienico-sanitare 

necesare (grupuri  sanitare, vestiare, etc.)  pentru artiştii  şi  publicul  care utilizează 
căminul cultural,

- construirea unei noi intrări pentru actori cu acces din drumul comunal (aflat pe latura 
nordică a clădirii) şi desfiinţarea intrării existente care este o construcţie improvizată 
din lemn construită în ultimii 20 de ani, fără valoare funcţională sau plastică.

- înlocuirea acoperişului întregii clădiri, inclusiv a acoperişului scenei în aer liber,
- recondiţionarea şi  modernizarea spaţiului  popicăriei,  activitate  de divertisment cu 

caracter sportiv, cu o tradiţie mare în zonă,
- recondiţionarea în forma iniţială a elementelor decorative ale faţadelor.

Corpul  secundar  are  un  acces  lateral,  care  permite  accesul  spre  scara  pe  care  se 
realizează legătura între nivelurile clădirii, spre grupurile sanitare organizate separat pentru 
public şi personal şi spre popicărie.

La parter, se va realiza o intrare nouă pentru actori pe latura nordică a clădirii, cu acces 
dinspre parc pe latura cu drumul comunal. Intrarea existentă pentru actori se va desfiinţa şi 
se va înlocui cu o fereastră.

Pentru a se putea realiza accesul pe scenă din sala de spectacole, se vor realiza două 
scări din lemn, la capetele scenei.

Se renunţă la sala de şah în vederea realizării vestiarelor şi a grupurilor sanitare pentru 
public şi personal. 

La etaj se vor păstra aceleaşi spaţii, cele trei săli existente care vor avea funcţiunea de 
spaţii  pentru  activităţi  ocazionale  şi  de  divertisment  şi  balconul  sălii  de  spectacole. 
Legătura  între  balcon  şi  sala  de  spectacole  este  realizată  prin  intermediul  unei  scări 
secundare.

Circulaţia  pe  verticală,  între  nivelurile  clădirii,  se  va  realiza  prin  intermediul  unei  scări  
interioare.



În urma modernizării, clădirea va avea doi niveluri (P+1) structurate conform prezentării de 
mai jos.

Parterul clădirii (arie utilă 644,47 mp, arie construită 771,95mp) se va compune din:

- antreu Au =   27,16 mp
- bibliotecă Au =   33,85 mp
- birou Au =   33,85 mp
- sală reprezentaţii Au =   154,9 mp
- podest Au =     1,41 mp
- podest Au =     1,41 mp
- scenă Au =   56,00 mp
- sală actori Au =   32,36 mp
- casa scării Au =   11,35 mp
- hol Au =   15,17 mp
- GS + vestiar Au =   12,46 mp
- vestiar F Au =     5,75 mp
- vestiar B Au =     7,09 mp
- GS public Au =     6,76 mp
- arenă de popicărie Au =   57,73 mp
- pistă dublă de popice Au = 159,00 mp
- scena de vară Au =   41,20 mp
- C.T.  Au =   28,22 mp (nu intră în calculul  celor două 

clădiri)

Etajul clădirii  (arie  utilă  138,30  mp,  arie  construită  181,39  mp)  se  va  compune  din 
următoarele spaţii:

- galerie Au = 30,50 mp
- casa scării Au =   5,32 mp
- podest Au =   3,00 mp
- sală 1 Au = 34,58 mp
- sală 2 Au = 42,20 mp
- sală 3 Au = 22,70 mp

Suprafeţele calculate la această fază sunt estimative. Suprafeţele definitive vor fi stabilite la faza P.Th.  
când  vor  fi  elaborate  planurile  detaliate  şi  vor  fi  definitivate  dimensiunile  tuturor  elementelor  
constructive. 
Parametrii principali ai construcţiei propuse
Construcţia va fi definită de următoarele caracteristici constructive:

Arie utilă parter Au =   644,47 mp
Arie utilă etaj Au =   138,30 mp
Arie utilă totală Autot. =  802,77 mp
Arie construită parter Ac =   771,95 mp
Arie construită etaj Ac =   181,39 mp
Arie construită desfăşurată Acdesf = 953,34 mp

Valoarea totală a investiţiei,  inclusiv TVA 2.525.314 lei,  din care construcţii  + montaj 
1.472.173 lei.

Preşedinte de şedinţă          Secretar
TÓTPÁL LÁSZLÓ KOVÁCS ILEANA ÉVA
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