
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL al Comunei SUSENI

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea modificării indicatorilor tehnico-economici ai investiţiei 

„REABILITAREA DRUMURILOR AGRICOLE DE EXPLOATAŢIE DIN COMUNA 
SUSENI”

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 emisă de CRFIR Alba Iulia, nr. cerere de finanţare CF 

F0430A000041572100022 referitoare la refacerea bugetului indicativ şi anexele acestuia 
cu valoarea TVA de 20%

Expunerea de motive nr. 504/2016, prezentat de Primarul Comunei Suseni referitor 
la  aprobarea  modificării  indicatorilor  tehnico-economici  ai  investiţiei  „REBILITAREA 
DRUMURILOR  AGRICOLE  DE  EXPLOATAŢIE  DIN  COMUNA  SUSENI”  Proiect  nr. 
16/2015 realizat de SC SABE SRL Leliceni;

Raportul  de  avizare  nr.  8/2016  al  Comisiei  economico-financiare,  amenajarea 
teritoriului  şi  urbanism, şi  Raportul  de specialitate nr.  505/2016 al  Compartimentului  de 
specialitate întocmite în acest sens;

- Devizul general refăcut de SC SABE SRL Leliceni;
Luând în considerare prevederile:
- art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 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;
- 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 4.3 Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau 
adaptarea infrastructurii agricole şi silvice, Componenta – Infrastructura de acces agricolă;

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: 
„REBILITAREA DRUMURILOR AGRICOLE DE EXPLOATAŢIE DIN COMUNA SUSENI” 
după  cum  urmează:  valoarea  totală  a  investiţiei  inclusiv  TVA  5.253.074  lei,  din  care 
construcţii + montaj 4.797.287 lei. 

Art. 2 Finanţarea investiţiei se va realiza din bugetul de stat, prin programul PNDR 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. 9
din 28 ianuarie 2016

Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează
         Secretar

TÓTPÁL LÁSZLÓ KOVÁCS ILEANA ÉVA


