
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 

HOTĂRÂRE  
privind aprobarea execuţiei Bugetului general al Comunei Suseni pe  

Trimestrul IV al anului 2022 
 

Consiliul Local al Comunei Suseni întrunit în şedinţă extraordinară în data de 22 
decembrie 2022; 

Având în vedere: 
- Referatul de aprobare nr. 3970/2022 prezentat de primarul comunei, Raportul 

compartimentului de specialitate nr. 3971/2022, precum şi Raportul de avizare al Comisiei 
economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului Local;  

- Hotărârea nr. 15/2022 a Consiliului Local al Comunei Suseni privind aprobarea 
bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2022 al Comunei Suseni și estimările pe anii 2022 – 
2024, cu rectificările ulterioare; 

În conformitate cu prevederile: 
- art. 49 alin. (12) și (13) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu 

modificările şi completările ulterioare; 
- Legii nr. 317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022; 
În temeiul dispoziţiunilor prevăzute de art. 129 alin. (2) lit. „b" şi alin. (4) lit.”a”, precum şi 

art. 139 alin. (3) lit. “a” și art. 196 alin. (1) lit. ”a” din OUG nr. 57/2019 privind codul 
administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE 

Art. 1. Se aprobă execuţia Bugetului general al Comunei Suseni pe Trimestrul IV al anului 
2022, întocmită pe două secţiuni, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre. 

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
Primarul comunei, dl. Egyed József şi Compartimentul buget contabilitate și resurse umane din 
cadrul Primăriei Comunei Suseni. 

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, Primarului 
Comunei Suseni, Compartimentului buget-contabilitate și resurse umane din cadrul Primăriei 
Comunei Suseni şi va fi adusă la cunoştinţa locuitorilor prin afişare la sediul Primăriei și pe site-
ul www.suseni.ro prin grija secretarului general al comunei Suseni. 
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