
 
 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 extraordinară în data de 03 

noiembrie 2022; 
 
Având în vedere:  
- Referatul de aprobare  nr. 3692/2022 prezentat de primarul comunei Suseni; Raportul 

compartimentului de specialitate nr. 3693/2022 din care rezultă încasarea redevenței miniere 
pentru Trimestrul III în sumă totală de 122.000 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; 

- Decizia nr. 27 din 03.11.2022 a Șefului Administrației județeană a finanțelor publice 
Harghita privind repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale pe anul 2022, prin care a fost alocată Comunei Suseni suma de 
125 mii lei; 

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

cu modificările şi completările ulterioare; 
Hotărârii Guvernului nr. 1306 din 25 octombrie 2022 privind alocarea unei sume din 

Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 
2022, pentru unele unităţi administrativ-teritoriale; 

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 19.141,60 mii lei la partea de venituri şi la partea de cheltuieli 
la suma de 22.780,26 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 
18.140,23 mii lei la venituri și cheltuieli la suma de 19.627,68 mii lei după cum urmează, 
conform anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre: 

 

a) la partea de venituri:       mii lei 
Trim. IV    cod 11 02 06              + 125 
        cod 30 02 05 01      + 122 
TOTAL:        + 247 
 

      b) la partea de cheltuieli:       mii lei 
             Trim. IV    Capitol 74.02.06 cod 40 30     + 163 
                                Capitol 68.02.05.02 cod 57 02 01   + 84 
 TOTAL:        + 247    
  

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. 85 
din 3 noiembrie 2022 
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