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REFERAT DE APROBARE 

pentru aprobarea modificării Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 129/2021 privind 
aprobarea listei lucrărilor pe anul 2021 din cadrul programului privind “Construire trotuare 

pe lângă drumurile judeţene din localităţile judeţului Harghita”, perioada 2016-2022, 
conform Hotărârii Consiliului Judeţean Harghita nr. 110/2016, cu modificările și completările 

ulterioare  
 
 
 

Lucrările prevăzute în lista anuală pe anul 2021, aprobată prin Hotărârea CJH nr. 
129/29.04.2021, sunt în curs de execuție sau au fost terminate până luna septembrie 2021.  
Studiul de fezabilitate împreună cu solicitarea de participare în program/de sprijin pentru 
realizarea unei noi obiective în cadrul programului a fost depusă, de către Comuna Suseni în 
luna ianuarie 2021. În luna iulie 2021 Studiul de fezabilitate pentru obiectivul ”Construire 
trotuare în comuna Suseni”, în baza Avizului Comisiei tehnico-economice nr. 
50013/18.06.2021, a fost aprobat prin Hotărârea CJH nr. 264/27.07.2021. Studiul de 
fezabilitate pentru obiectivul ”Construire trotuare în comuna Suseni” a fost aprobat și de 
către U.A.T. solicitantă, prin Hotărârea CL Suseni nr. 44/2021. Ținând cont de cele 
prezentate mai înainte, precum şi de faptul că în bugetul județului Harghita pentu anul 
2021, în conformitate cu Hotărârea nr. 59/2021 a Consiliului Judeţean Harghita, privind 
aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Harghita pe anul 2021 şi estimările 
pe anii 2022-2024, cu modificările şi completările ulterioare, este prevăzută suma suficientă 
pentru finanţarea solicitării comunei Suseni, este fundamentată includerea investiţiei: 
”Construire trotuare în comuna Suseni” în lista lucrărilor pe anul 2021, prin modificarea 
acesteia.  
 
 

Având în vedere cele prezentate mai sus, propunem aprobarea modificării listei lucrărilor pe 
anul 2021 din cadrul cadrul programului privind “Construire trotuare pe lângă drumurile 
judeţene din localităţile judeţului Harghita”, perioada 2016-2022, potrivit Anexei nr. 1 la 
hotărâre. 
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