ROMÂNIA
JUDEŢUL BUZĂU
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LARGU

HOTĂRÂREA nr.4
din 29.01.2015
privind reportarea și utilizarea excedentului anual al bugetului local
rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2014
Consiliul Local al comunei Largu, judeţul Buzău, întrunit în şedinţa ordinară
din 29 ianuarie 2015,
Având în vedere :
 expunerea de motive a iniţiatorului proiectului de hotărâre privind
aprobarea utilizării excedentului financiar din anul 2014 în anul 2015;
 raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei comunei
Largu asupra proiectului de hotărâre supus dezbaterii;
 prevederile art.36 alin.4 lit.a din Legea nr.215/2001 a administraţiei
publice locale, republicată și actualizată;
 prevederile art.58 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale,
cu modificările şi completările ulterioare;
 prevederile art.20 alin.5 din Ordinul nr.720/2014 al Ministerului
Finanțelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice privind
executia bugetelor de venituri si cheltuieli ale institutiilor publice
autonome, institutiilor publice finantate integral sau partial din venituri
proprii si activitatilor finantate integral din venituri proprii, inclusiv a
bugetelor creditelor interne, bugetelor creditelor externe, bugetelor
fondurilor externe nerambursabile, bugetelor fondului de risc si bugetelor
privind activitatea de privatizare, gestionate de institutiile publice,
indiferent de modalitatea de organizare si finantare a acestora;
 avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Largu;
În temeiul art.36 alin.1 coroborat art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 a
administraţiei publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂŞTE :
Art.1 Aprobă reportarea și utilizarea în exercițiul financiar 2015 a excedentului
anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar 2014, pe cele
două secțiuni, astfel: ca sursă de finantare a cheltuielilor secțiunii de
dezvoltare, pentru acoperirea temporară a golurilor de casă provenite din
decalajele între veniturile și cheltuielile secțiunilor de funcționare și dezvoltare
în anul curent, în limita disponibilului și pentru acoperirea definitivă a
eventualelor deficite ale secțiunilor de funcționare și dezvoltare, după caz, la
sfarsitul exercițiului bugetar;
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Art.2 La secțiunea activități autofinanțate aprobă utilizarea pentru acoperirea
golurilor temporare de casă, prin transferul din contul corespunzator de
excedent a sumelor constituite din excedentele bugetare în contul de venituri
bugetare corespunzător subdiviziunii de venituri bugetare 41.06.00 "Sume din
excedentul anului precedent pentru acoperirea golurilor temporare de casă",
urmând ca pană la sfârșitul anului să se efectueze reîntregirea sumei din
excedent bugetar cu sumele repartizate din acesta în cursul anului, pentru
acoperirea golurilor temporare de casă;
Art.3 Compartimentul financiar-contabil se încredințează cu punerea în
aplicare a prevederilor prezentei hotărâri;
Art.4 Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi făcută publică și
comunicată autorităților, instituțiilor publice și persoanelor interesate.

Președinte de ședință,
consilier local, Musat Gheorghe

contrasemnează,
secretarul comunei,
Bordea Stelică

Hotărârea a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului local al comunei Largu din data
de 29.01.2015 cu 9 voturi pentru, 0 abtineri si 0 voturi impotriva din totalul celor 9
consilieri locali în funcție prezenti.
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