
 
 ROMÂNIA 

JUDEŢUL HARGHITA 
 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 

 
HOTĂRÂRE  

privind aprobarea modificării Bugetului general al Comunei Suseni pe anul 2022 
 

Consiliul Local al Comunei Suseni întrunit în şedinţa sa ordinară în data de 28 iulie 
2022; 

 
Având în vedere:  
- Referatul de aprobare  nr. 2648/2022 prezentat de primarul comunei Suseni; Raportul 

compartimentului de specialitate nr. 2649/2022 din care rezultă încasarea redevenței miniere 
pentru trimestrul II în sumă totală de 128.000 lei, precum şi Raportul de avizare al Comisiei 
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului Local din 
cadrul Consiliului Local;  

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Suseni nr. 15/2022 privind aprobarea 
Bugetului general de venituri şi cheltuieli al Comunei Suseni pe anul 2022 și estimările pe 
anii 2023-2025, cu modificările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile: 
- Legii nr. 15/2021 – Legea bugetului de stat pe anul 2022; 
- art. 20 alin. (1) lit. ”c”, art. 49 și art. 53 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele 

publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 
- art. 1 alin. (1) și art. 2 alin. (1) lit. ”b” din H.G. nr. 70/2022 pentru aprobarea 

Procedurii privind încasarea redevenţei obţinute prin concesionare din activităţi de 
exploatare a resurselor la suprafaţă ale statului şi a apelor minerale naturale carbogazoase 
sau necarbogazoase; 

- art. 307 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

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 modificarea Bugetului general de venituri şi cheltuieli al Comunei 
Suseni pe anul 2022 la suma de 18.854,60 mii lei la partea de venituri şi la partea de cheltuieli 
la suma de 22.493,26 mii lei conform anexei nr. 1, parte din prezenta hotărâre. 



Art. 2. Se aprobă modificarea Bugetului Local al Comunei Suseni pe anul 2022 la suma 
de 17.853,23 mii lei la venituri și cheltuieli la suma de 19.340,68 mii lei după cum urmează, 
conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre: 

a) la partea de venituri:  
Trim. III    cod 30.02.05.01.             + 128.000 lei 
TOTAL:       + 128.000 lei 

      b) la partea de cheltuieli:  
             Trim. III    Capitol 51.02.01.03 cod 20.01.04  + 10.000 lei 
                                Capitol 54.02.50 cod 20.30.30   - 37.500 lei  

        Capitol 67.02.50 cod 20.30.30   +  75.000 lei 
        Capitol 70.02.50 cod 20.02   + 43.000 lei 
        Capitol 74.02.06 cod 40.30   + 100.000 lei 
        Capitol 68.02.05.02 cod 57.02.01  + 30.000 lei 

TOTAL:       +  220.500 lei 
Trim. IV     Capitol 74.02.06 cod 40.30   - 62.500 lei 

          Capitol 68.02.05.02 cod 57.02.01  - 30.000 lei 
TOTAL:       - 92.500 lei 

 Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul 
comunei Suseni. 

Art. 4. Secretarul general al comunei Suseni va asigura publicitatea şi comunicarea 
prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate.   
 
 
Nr. 66 
din 28 iulie 2022 
 
 
 
  Președinte de ședință   Secretar general uat 
        JAKAB Attila    KOVÁCS Ileana-Éva 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


