
ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI SUSENI

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

Trimestrul IV

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

Având în vedere : 
-Expunerea  de  motive  a  Primarului  Comunei  Suseni  nr.  3300/2014  referitor  la

necesitatea rectificării Bugetului Local al Comunei Suseni pe anul 2014, Trimestrul IV
-Raportul compartimentului de specialitate nr. 3323/2014 precum şi Raportul Comisiei

Economice, Buget, Finanţe nr. 69/2014;
-Adresa  Ministerului  Finanţelor  Publice  înregistrat  la  Administraţia  Judeţeană  a

Finanţelor Publice Harghita sub nr. 57515/10.12.2014
-Dispoziţia  primarului  comunei  Suseni  nr.  622/2014  privind  aprobarea  modificării

Bugetului de venituri şi cheltuieli al anului 2014 al comunei Suseni
- 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, cu rectificările ulterioare;

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 ĂR ĂŞ T E

Art. 1 Se validează modificarea Bugetului local pe anul 2014, prevăzută în Dispoziţia
Primarului Comunei Suseni nr. 622/2014, după cum urmează:

a) : la partea de venituri Trim. IV Cod 44.08.01.01  – 113,03 mii lei 
Cod 37.08.01  + 113,03 mii lei

b) la partea de cheltuieli Trim. IV Cod 67.08.03.07  - 113,20 mii lei
Cod 55.01.07  + 113,20 mii lei, 

conform anexelor, parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art.  2 Cu  aducerea  la  îndeplinire  a  prezentei  hotărâri  se  însărcinează  Primarul

comunei Suseni.
Art.  3 Secretarul  comunei  Suseni  va  asigura publicitatea şi  comunicarea prezentei

hotărâri instituţiilor şi persoanelor interesate.  

Nr. 78
din 29 decembrie 2014
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