
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 
 

HOTĂRÂRE  
privind modificarea și completarea HCL nr. 67/2022 privind alocarea unui sprijin financiar 
din bugetul local pe anul 2022 Parohiei Romano- Catolică din satul Suseni, comuna Suseni 

 
Consiliul Local al Comunei Suseni în şedinţa extraordinară din data de 26 septembrie 

2022; 
 
Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 3213/2022 prezentată de primarul comunei, Raportul 

compartimentului de specialitate nr. 3214/2022, precum şi Raportul de avizare al Comisiei 
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului Local;  

- HCL nr. 67/2022 privind alocarea unui sprijin financiar din bugetul local pe anul 2022 
Parohiei Romano- Catolică din satul Suseni, comuna Suseni; 

- Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 
82/2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând 
cultelor religioase recunoscute din România, din 12.12.2002 – aprobate prin H.G. nr. 1470/2002 – 
republicat în baza H.G. nr. 1265/2010 – cu modificările ulterioare, H.G. nr. 984/2014; 

- Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative, republicată cu modificările și completările ulterioare; 
 În temeiul prevederilor art. 129 alin. (14), art. 139 alin. (1) şi celor ale art. 196 alin. (1) lit. 
”a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 
HOTĂRĂŞTE 

 
Art. 1. (1) Se aprobă îndreptarea erorii materiale strecurate în art. 1 din HCL nr. 67/2022 

în sensul că art. 1 se completează cu sintagma ”la capela din satul Liban”. 
(2) Articolul 1 din HCL nr. 67/2022 se modifică și se completează și va avea următorul 

cuprins: 
”Art. 1. Se aprobă alocarea sumei totale de 49.811,02 lei din bugetul local pe anul 2022, Capitol 

67.02.50 art. 59.12, Parohiei Romano-Catolice din satul Suseni, comuna Suseni, pentru completarea 
fondurilor proprii, în vederea executării unor lucrărilor de reparații, la capela din satul Liban.” 

Art. 2 . Celelalte dispoziții ale HCL nr. 67/2022 rămân neschimbate. 



Art. 3. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
Primarul comunei Suseni, dl. Egyed József. 

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, 
Primarului Comunei Suseni, Compartimentului de contabilitate, Parohiei Romano-Catolice din 
satul Suseni şi se aduce la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al UAT Comuna 
Suseni. 
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