
 1 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL HARGHITA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI 
 
 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea rectificării Bugetului Local al Comunei Suseni pe anul 2014 

Trimestrul II 
 
 

Consiliul Local al Comunei Suseni întrunit în şedinţa ordinară din data de 
29 iunie 2014; 

Având în vedere :  
-Expunerea de motive a Primarului Comunei Suseni nr. 1375/2014 referitor 

la necesitatea includerii în Bugetul general al Comunei Suseni a ajutorului 
financiar nerambursabil obţinut prin Programul Naţional pentru Dezvoltare 
Rurală, Contract de finanţare nr. C413322011272117050/12.05.2014 pentru 
punerea în aplicare a Proiectului: „Achiziţie buldoexcavator pentru dotarea 
Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă din comuna Suseni, judeţul 
Harghita”, atât la partea de venituri cât şi la partea de cheltuieli; 

-Raportul compartimentului de specialitate nr. 1376/2014 precum şi 
Raportul Comisiei Economice, Buget, Finanţe nr. 28/2014; 

- prevederile Legii nr. 273/2006 , privind finanţele publice locale; 
-Legii nr. 356/2013, Legea bugetului de stat pe anul 2014, în special 

ANEXA nr. 9 Categoriile de venituri şi cheltuieli care se prevăd în bugetele 
locale pe anul 2014, Cap.II- veniturile şi cheltuielile care se prevăd în bugetele 
proprii ale comunelor; 

- Hotărârea Consiliului Local nr. 7/2014 privind aprobarea Bugetului de 
venituri şi cheltuieli ai Comunei Suseni pe anul 2014; 

În temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit.”b; art. 36 alin. (4) lit. a); art. 45 
alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, 
republicată, modificată şi completată 

H O T Ă R Ă Ş T E  
 

Art. 1 Se aprobă rectificarea Bugetului general de venituri şi cheltuieli al 
Comunei Suseni pe anul 2014, conform Anexei nr. 1, care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art. 2 Se aprobă rectificarea veniturilor în Bugetul local al Comunei 
Suseni, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre 
după cum urmează:  

Cod 45.02.04.01   Trim. II  + 416 mii lei 
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  Art. 3 Se aprobă rectificarea cheltuielilor în Bugetul local al Comunei 
Suseni, conform Anexei nr. 3, care face parte integrantă din prezenta 
hotărâre, după cum urmează :  

Cod 61.02.05    Trim. II  + 416 mii lei 
Art. 4 Se aprobă completarea Listei investiţiilor publice conform anexei 

nr. 4, parte integrantă din prezenta hotărâre. 
Art. 5 Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează 

Primarul comunei Suseni. 
Art. 6 Secretarul comunei Suseni va asigura publicitatea şi comunicarea 

prezentei hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate.   
 

Nr. 31 
din 29 mai 2014 
 
 
 
 
  Preşedinte de şedinţă    Contrasemnează 
                 Secretar 
  Elekes Köllő Tibor     Kovács Ileana Éva 
 
 


