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JUDEŢUL HARGHITA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 

 
 
 

 HOTĂRÂRE  
privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunilor de dezvoltare și 

funcționare la data de 31.12.2021 din excedentul anului precedent 
 

 Consiliul Local al Comunei Suseni în şedinţa sa extraordinară din data de 6 
ianuarie 2022; 
 Având în vedere:  

Referatul de aprobare nr. 177/2022 a Primarului Comunei Suseni privind 
aprobarea acoperirii definitive a deficitului secţiunilor de dezvoltare și funcționare la 
data de 31.12.2021 din excedentul bugetului local al anului precedent, Raportul de 
specialitate nr. 178/2022 al Compartimentului contabilitate şi Raportul de avizare al 
Comisiei Economico-financiare amenajarea teritoriului şi urbanism; 

În conformitate cu prevederile: - Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; ale Legii nr. 15/2021, Legea bugetului 
de stat pe anul 2020; ale OMFP nr. 1536 din 2021 pentru aprobarea Normelor 
metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2021; 

- Hotărârea Consiliului local al Comunei Suseni nr. 24/2021 privind aprobarea 
modului de utilizare a excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea 
exercițiului bugetar pe anul 2020; 

În temeiul dispoziţiunilor prevăzute de art. 129 alin. (1), alin. (2)  lit. „b" şi alin. 
(4) lit.”a”, art. 139 alin. (3) lit. “a” precum și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului privind Codul administrativ cu modificările și completările 
ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE 

 

Art. 1  Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului în suma de 2.652.047,09  lei 
a secţiunii de dezvoltare a bugetului local la data de 31.12.2021 din excedentul 
bugetului local al anului precedent.    

Art. 2 Se aprobă acoperirea definitivă a deficitului în suma de 123.097,38 lei a 
secţiunii de dezvoltare a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral 



sau parțial din venituri proprii la data de 31.12.2021 din excedentul bugetului 
instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii al 
anului precedent.    

Art. 3 Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se 
încredinţează Primarul Comunei Suseni prin Compartimentul contabilitate. 

Art.  4 Hotărârea se comunică prin grija secretarului general al Comunei Suseni 
primarului Comunei Suseni, Compartimentului contabilitate, Instituţiei Prefectului 
Judeţului Harghita şi adusă la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Primăriei 
comunei Suseni şi publicarea pe site-ul www.suseni.ro. 
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Președinte de ședință    
 ELEKES Szabolcs         Contrasemnează pentru legalitate 

pentru secretarul general al comunei semnează     
ANDRAS Eva inspector nominalizată prin           
Dispoziția nr. 1/2022 

 
 

 

 

 

 

 

 


