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ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea BUGETULUI DE VENITURI ŞI CHELTUIELI pe anul 2022 al Comunei 

Suseni și estimările pe anii 2023 – 2025 
 
 
 Consiliul Local al Comunei Suseni în şedinţa extraordinară din data de 21 februarie 
2022 
 

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 345/2022 al Primarului Comunei Suseni; 
Raportul de avizare al Comisiei Economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism 
precum şi Raportul de specialitate nr. 346/2022 înaintat de Compartimentul financiar; 

Luând în considerare prevederile : 
- Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022;  
- Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Legii nr. 1/2011 a educaţiei naţionale, cu modificările și completările ulterioare;  
- Legii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, republicată, 

cu modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările 

ulterioare; 
- Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu 

handicap, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;  
- H.C.L. nr. 96/2021 privind aprobarea impozitelor și taxelor locale în comuna Suseni, 

pentru anul 2022, modificat prin HCL nr. 110/2021; 
- Legii nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, cu modificările și completările ulterioare; 
- Legii nr. 82/1991 privind contabilitatea, republicată, cu modificările și completările 

ulterioare;  
Luând în considerare: 
- Decizia nr. 1 din 17.01.2022 transmisă de către Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Harghita referitor la: 
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- Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022 și estimări pe anii 2023 – 2025; 

- Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea 
bugetelor locale pe anul 2022 și estimări pe anii 2023 – 2025; 

- Sume alocate din cote defalcate din impozitul pe venit de 63% pe anul 2022; 
- Decizia nr. 2 din 16.02.2022 transmisă de către Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Harghita referitor la repartizarea pe unități administrativ-teritoriale din județul 
Harghita a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor 
descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului 
București pe anul 2022, conform anexelor nr. 1 – 4 la Decizie; 

- Adresa nr. 1809/16.02.2022 a Administrației Județene a Finanțelor Publice Harghita, 
prin care au fost comunicate Anexele 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 3, 4 pentru repartizarea pe 
trimestre a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pe anul 2022, respectiv Anexa nr. 
1 pentru repartizarea pe trimestre a cotei de 14% din impozitul pe venit pe anul 2022; 
 - adresa Școlii Gimnaziale Elekes Vencel Suseni privind solicitarea alocării de fonduri 
din Bugetul local în Bugetul Școlii Gimnaziale Elekes Vencel Suseni;  
 - Hotărârea Consiliului Local al Comunei Suseni nr. 4/2022 privind aprobarea modului 
de utilizare a excedentului anual al Bugetului local al Comunei Suseni rezultat la încheierea 
exerciţiului bugetar pe anul 2021; 

Realizând publicarea anunțului privind elaborarea proiectului Hotărârii Consiliului 
Local privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Comunei Suseni și 
estimările pe anii 2023 – 2025, în contextul prevederilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, 
Proces – verbal de afișare înregistrat cu nr. 355/2022; 

În temeiul dispoziţiunilor prevăzute de art. 76, art. 129 alin. (2) lit. b) și alin. (4) lit. a), 
art. 139 alin. (3) lit. a) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1 Se aprobă Bugetul general de venituri şi cheltuieli al Comunei Suseni pe anul 

2022 în sumă de 12.147,37 mii lei la venituri şi cheltuieli în sumă de 15.786,03 mii lei conform 
anexei nr. 1. 

Art. 2 Se aprobă bugetul local detaliat pe capitole, subcapitole, respectiv pe secţiuni, 
secţiunea de funcţionare şi secţiunea de dezvoltare în sumă de 11.146,00 mii lei la venituri şi 
12.633,45 mii lei la partea de cheltuieli pe capitole, titluri şi articole de cheltuieli conform 
anexei nr. 2. 
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Art. 3 Se aprobă programul de investiţii publice pe anul 2022 a Comunei Suseni, 
conform anexelor nr. 3. 

Art. 4 Se aprobă bugetul instituțiilor publice și activităților finanțate integral din 
venituri proprii și subvenții pe anul 2022 pe capitole, subcapitole în sumă de 1.001,37 mii lei 
la venituri şi la partea de cheltuieli pe capitole, subcapitole, titluri şi articole de cheltuieli în 
sumă de 3.152,58 mii lei conform anexei nr. 4. 

Art. 5 Se aprobă programele de activități sau acțiuni pentru realizarea cărora se alocă 
fonduri de la buget local, conform anexei nr. 5 la prezenta hotărâre, care face parte integrantă 
din prezenta hotărâre. 

Art. 6 Se aprobă numărul de personal şi fondul de salarii pentru aparatul de 
specialitate al primarului Comunei Suseni, conform anexei nr. 6. 

Art. 7 Anexele 1 - 6 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 8 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează primarul 

comunei Suseni. 
Art. 9 Prezenta hotărâre se comunică: Instituţiei Prefectului Judeţului Harghita; 

Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Harghita, primarului Comunei Suseni, 
compartimentului contabilitate şi va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor prin afişare la sediul 
Primăriei prin grija secretarului general al comunei Suseni. 
 
 
 
Nr. 15 
din 21 februarie 2022  
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