
                                     

                                

                          

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

Având în vedere Adresa nr. 24 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; 

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. 541/2016, 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.  542/  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. 
14/2016;

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  7.2  Investiţii  în  crearea  şi  modernizarea 
infrastructurii de bază la scară mică;
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69/2015



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  „Extindere reţea de canalizare menajeră pentru comuna Suseni,  judeţul 
Harghita - ETAPA II”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. 10/2016

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  ceea ce  priveşte  accesul  la  reţele  de  epurare  a  apei  uzate  acesta 
rămâne  redus  în  comparaţie  cu  mediul  urban  (reţeaua  de  canalizare  este  realizat  în 
procent 21,53% în spaţiul rural faţă de 96,9% în zonele urbane).

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. 

Crearea şi  modernizarea infrastructurii  sistemelor  de apă uzată constituie  elemente  de 
bază  pentru  comunităţile  rurale.  Acestea  sunt  necesare  pentru  a  asigura  condiţii  de 
sănătate,  protecţia  mediului,  accesibilitatea  şi  în  general  condiţii  optime  de  trai. 
Infrastructura  asigură  de asemenea premisele  pentru  dezvoltarea unei  economii  rurale 
competitive. Realizarea sistemelor de canalizare constituie un atu în dezvoltarea viitoare a 
zonelor rurale şi reprezintă o cerinţă majoră atât pentru satisfacerea nevoilor populaţiei cât 
şi din perspectiva asigurării protecţiei mediului.

Necesitatea şi oportunitatea extinderii reţelei de canalizare menajeră se justifică prin faptul 
că prin executarea lucrărilor proiectate se va aduce o contribuţie însemnată la dezvoltarea 
infrastructurii de canalizare 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 canalizare proiectate este de 15.206,00 ml.

Comuna Suseni din Județul Harghita are un număr total de 5.114 de locuitori, conform 
recensământului populației și locuințelor din anul 2011.

Numărul locuitorilor deserviţi direct de proiect este 2.422 persoane. 

Consiliul  Local  al  Comunei  Suseni  aprobă  investiţia,  este  de  acord  cu  necesitatea  şi 
oportunitatea proiectului în cauză, al cărui obiectiv este extinderea reţelei de canalizare în 
localităţile Suseni, valea Strâmbă şi Chileni.

Caracteristicile tehnice ale investiţiei

Acest studiu de fezabilitate propune extinderea reţelelor de canalizare menajeră pentru 
localităţile Valea Strâmbă, Chileni şi Suseni, comuna Suseni.

Pentru atingerea obiectivelor proiectului  de investiţii  s-a analizat un singur scenariu de 
realizare,  deoarece  în  caz  de  extindere  a  reţelei  de  canalizare  nu  există  mai  multe 
posibilităţi.



Acest scenariu de realizare a investiţiei propune următoarele:

- Extindere reţea de canalizare pentru localitatea Chileni
- Extindere reţea de canalizare pentru localitatea Valea Strâmbă
- Extindere reţea de canalizare pentru localitatea Suseni

Având în vedere că obiectul proiectului este cu prioritate social, dar şi de protecţia mediului 
constând din realizarea infrastructurilor minime necesare stopării poluării apelor freatice şi 
a  cursurilor  de  apă  de  pa  raza  localităţilor  se  impune  realizarea  extinderii  reţelei  de 
canalizare menajeră. 

Conform legislaţiei în vigoare, nu se pot realiza racordările individuale ale locuinţelor la 
reţeaua de apă până nu se realizează reţeaua de canalizare pe toate străzile pe care 
există conducte de distribuţie a apei (la care populaţia în prezent s-a racordat deja în mod 
neoficial). 

Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt locuitorii localităţilor Suseni.
Populaţia are o percepţie pozitivă asupra necesităţii lucrărilor.

Dimensionarea reţelei  de canalizare s-a făcut în conformitate cu prevederile STAS-ului 
1846-90, corespunzător unui debit de 80% din cerinţa de apă.

Conductele reţelei  de canalizare sunt cele amplasate de a lungul drumurilor comunale 
pietruite sau asfaltate care străbat cele trei localităţi. 

Pe  baza  studiului  de  amplasare  a  conductelor  de  colectare  magistrale  au  rezultat 
următoarele lungimi:

Localitatea VALEA STRÎMBĂ

- 6.427 ml, reţea de canalizare 
-   726 ml conductă refulare

Localitatea CHILENI

- 1.312 ml, reţea de canalizare 
Localitatea SUSENI

- 7.467 ml reţea de canalizare
-   792 ml conductă refulare

Total lungime de canalizare extindere: 15.206,00 ml

Total lungime cond refulare extindere:   1.518,00 ml

Pentru  accesul  gospodăriilor  la  reţeaua  de  canalizare  se  vor  realiza  racorduri 
individuale, denumit reţea de canalizare secundară, după cum urmează:

Localitatea VALEA STRÎMBĂ

- 295 buc 
Localitatea CHILENI

- 35 buc 
Localitatea SUSENI

- 240 buc 



După amplasarea conductelor drumurile vor fi readuse în starea iniţială. 

Conform  calculelor  estimate  vor  fi  executate  lucrări  de  refacere  pentru  următoarele 
cantităţi:

Localitatea VALEA STRÎMBĂ: 

- 7.750 mp drum pietruit şi acostament
-      80 mp asfalt

Localitatea CHILENI: 

- 1.575 mp drum pietruit şi acostament
Localitatea SUSENI: 

- 7.920 mp drum pietruit şi acostament
-      60 mp asfalt

Pe  traseul  reţelei  de  canalizare  se  vor  executa  cămine  de  vizitare/curăţare  conform 
normativelor  în  vigoare.  Pe  baza  calculelor  a  rezultat  următorul  număr  de  cămine  pe 
tronsoane:

Localitatea VALEA STRÎMBĂ:

- 271 cămine de intervenţie 

Localitatea CHILENI: 

- 42 cămine de intervenţie 

Localitatea SUSENI: 

- 189 cămine de intervenţie 

Total cămine: 502 bucăţi cămine de intervenţie pt extindere

Pentru traseul reţelei de canalizare este necesar construirea de staţii de pompare după 
cum urmează: 

- Valea Strâmbă: 4 buc

- Chileni: nu este cazul

- Suseni: 6 buc

Pe  traseul  conductei  reţelei  de  colectare  a  apelor  uzate  menajere  se  vor  executa 
următoarele traversări de cursuri de apă: 

- Valea Strâmbă: 2 subtraversări a p. Stâmbă

- Chileni: nu este cazul

- Suseni:  2 buc, p. necodificat

Subtraversare drumuri

- Valea Strâmbă: 4 buc

- Chileni: nu este cazul

- Suseni: 2 buc



Subtraversare CF

- nu este cazul

Subtraversarea  drumului  judeţean  s-a  prevăzut  a  se  realiza  prin  foraj  dirijat, 
perpendicular pe axul drumului. De asemeni s-au prevăzut cămine de vizitare şi control de 
fiecare parte a drumului.

În urma calculelor pentru extinderea reţelei de canalizare a rezultat un volum de săpătură 
de cca. 65.675 mc la adâncimea medie de 2,35 m.

În aceste condiţii, luând în considerare  capacităţile necesare pentru extinderea reţelei de 
canalizare  şi  a  tronsonului  care  trebuie  reabilitat  prin  înlocuire,  rezultă  următoarele 
capacităţi totale:

Total lungime de canalizare :             15.206,00 ml

Total lungime cond refulare :      1.518,00 ml

Total cămine de intervenţie:            502 bucăţi

Total staţii de pompare:           10 buc 

Total refacere drum pietruit şi acostament: 17.245,00 mp

Total volum de săpătură: 65.675,00 mc

Principalii indicatori tehnico-economici ai investiţiei

Valoarea  totală  a  investiţiei,  inclusiv  TVA 5.250.375  lei,  din  care  construcţii  + 
montaj 4.523.588 lei

Suseni, la 28 ianuarie 2016 

Preşedinte de şedinţă           Secretar
TÓTPÁL LÁSZLÓ KOVÁCS ILEANA ÉVA
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