
                                     

                                

                          

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 
F0430A000041572100022 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;
Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnica legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
- art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, 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. 543/2016, 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.  544/  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. 
15/2016;

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 4.3 Investiţii pentru dezvoltarea, modernizarea sau 
adaptarea infrastructurii agricole şi silvice, Componenta – Infrastructura de acces agricolă;
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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. 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. - După articolul 6 se introduce un nou articol,  6¹, cu următorul cuprins: 
„Valoarea  totală  a  investiţiei  inclusiv  TVA  5.253.074  lei,  din  care  construcţii  +  montaj 
4.797.287 lei.”

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
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