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REFERAT DE APROBARE 
privind aprobarea asocierii U.A.T. Județul Harghita cu U.A.T. Comuna Suseni în vederea 
realizării în comun a lucrării ”Construire trotuare în comuna Suseni-etapa II” în cadrul 

programului „Construire trotuare pe lângă drumurile judeţene din localităţile judeţului 
Harghita” 

 
Comuna Suseni a depus la Consiliul Județean Harghita documentația tehnico economică/SF 
pentru investiția Construire trotuare în comuna Suseni în luna ianuarie 2021, însoțit cu 
adresa de solicitare de includere în program nr. 304/18.04.2021. 
În vederea obținerii/emiterii avizului Comisiei tehnico-economice al Consiliul Județean 
Harghita pentru acest SF, au fost solicitate completări și modificări.  
Avizul favorabil menționat mai înainte a fost emis, având nr. 50013/18.06.2021, respectiv 
documentația tehnico economică/SF pentru investiția ”Construire trotuare în comuna 
Suseni” a fost aprobată prin hotărârea Consiliului Județean Harghita nr. 264/2021. Având 
în vedere faptul, că o parte a proiectului se referă la realizarea trotuarului lânga drumul 
național DN 12, reprezentând lucrări neeligibile în cadrul Programului, devizul general a 
fost divizat în două obiective: partea lângă drum național ”Construire trotuare în comuna 
Suseni-etapa I” cu valoarea devizului general de 348.782 lei, care va fi finanțat integral de 
către Comuna Suseni și partea lângă drumurile județene ”Construire trotuare în comuna 
Suseni-etapa II” cu valoarea devizului general de 1.316.648 lei care vafi realizat în comun, 
în cadrul Programului, prin asociere U.A.T. Judeţul Harghita cu U.A.T. Comuna Suseni. În 
vederea finanțării realizării lucrărilor pentru obiectivul ”Construire trotuare în comuna 
Suseni-etapa II”partenerii au convenit/stabilit contribuția fiecărui parte după cum 
urmează: U.A.T. Comuna Suseni cu cota parte de 1/3 și U.A.T. Judeţul Harghita cu cota 
parte de 2/3. 
În conformitate cu prevederile Hotărârii Consiliului Județean Harghita nr. 110/2016 privind 
aprobarea programului „Construire trotuare pe lângă drumurile judeţene din localităţile 
judeţului Harghita”, cu completările și modificările ulterioare pentru încheierea 
contractului de asociere trebuie să fie convenite în concret clauzele corespunzărtoare 
exigențelor legale care reglementează asocierea pentru realizarea unor lucrări publice și să 
supună contractul de asociere aprobării autorităților deliberative a ficărei părți–asociat. 
 

Având în vedere cele menționate mai sus se propune, spre aprobare prezentul proiect de 
hotărâre. 
 

Miercurea Ciuc, 27.09.2021 
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 director general adjunct  consilier 


