
ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 

 
HOTĂRÂRE  

privind aprobarea modului de utilizare a excedentului anual al Bugetului local al 
Comunei Suseni rezultat la încheierea exerciţiului bugetar pe anul 2022 

 
Consiliul Local al Comunei Suseni, întrunit în şedinţă ordinară în data de 25 ianuarie 

2023; 
 
Având în vedere Referatul de aprobare nr. 299/2023 prezentat de primarul comunei, 

Raportul compartimentului de specialitate nr. 300/2023, precum şi Raportul de avizare al 
Comisiei economico-financiare, amenajarea teritoriului şi urbanism din cadrul Consiliului 
Local;  

Având în vederea adresa nr. 63/13.01.2023 a Școlii Gimnaziale ”Elekes Vencel” Suseni, 
județul Harghita, înregistrat la instituția noastră cu nr. 303/2023; 

În conformitate cu prevederile art. 58 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice 
locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul dispoziţiunilor prevăzute de art. 129 alin. (2) lit. „b" şi alin. (4) lit.”a”, art. 
139 alin. (3) lit. “a”, precum 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 utilizarea excedentului anual al bugetului local rezultat la încheierea 
exerciţiului bugetar pe anul 2022 în sumă totală de 4.630.255,03 lei, ca sursă de finanțare a 
secţiunii de dezvoltare. 

Art. 2. Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii rezultat la încheierea 
exerciţiului bugetar pe anul 2022 în suma totală de 545.674,27 lei, ca sursă de finanțare a 
secțiunii de dezvoltare. 

Art. 3.  Se aprobă utilizarea excedentului anual al bugetului instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii a Școlii Gimnaziale Elekes 
Vencel Suseni, rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe anul 2022 în sumă totală de 
49.586,93 lei, ca sursă de finanțare a secțiunii de dezvoltare. 

Art. 4. Cu aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se însărcinează 
Primarul comunei, dl. Egyed József şi Compartimentul Contabilitate și resurse umane. 



Art. 5.  Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului judeţului Harghita, 
Primarului Comunei Suseni, Compartimentului Contabilitate și resurse umane, şi se aduce la 
cunoştinţă publică prin grija secretarului general al Comunei Suseni. 
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