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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LARGU 
 
 
 

HOTĂRÂREA nr.5 
din 29.01.2015 

privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Largu, 
judeţul Buzău pentru anul 2015 

 
 

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 bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Largu, judeţul 
Buzău pentru anul 2015; 

 raportul compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei comunei 
Largu asupra proiectului de hotărâre supus dezbaterii; 

 adresa nr.1491/13.01.2015 a Administrației Județene a Finanţelor 
Publice Buzău prin care se comunică sumele defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la 
nivelul comunelor; 

 adresa nr.2627/19.01.2015 a Administrației Județene a Finanţelor 
Publice Buzău prin care se comunică modificări și completări ulterioare a 
sumelor și cotelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat; 

 adresa nr.3436/22.01.2015 a Administrației Județene a Finanţelor 
Publice Buzău prin care se comunică sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul 
comunelor; 

 adresa nr.3609/23.01.2015 a Administrației Județene a Finanţelor 
Publice Buzău prin care se comunică nivelul maxim al cheltuielilor de 
personal aferent bugetului general consolidat al unității administrativ 
teritoriale pentru anul 2015; 

 prevederile art.36 alin.2 lit.b și alin.4 lit.a din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, republicată și actualizată; 

 prevederile art.19 alin.1 lit.a, art.20 și art.39 alin.3,4,5 și 6 din Legea 
nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 
completările ulterioare; 

 avizul comisiei de specialitate a Consiliului Local al comunei Largu; 
În temeiul art.36 alin.1 coroborat art.45 alin.1 și alin.2 lit.a din Legea nr. 
215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și actualizată, 
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HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al comunei Largu, judeţul 
Buzău pentru anul 2015, care însumează 3103000 lei la partea de venituri şi 
3403000 lei la partea de cheltuieli, conform anexei ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre; 
Art.2 Se aprobă listele de investiţii cu finanţare de la bugetul local al comunei 
Largu pentru anul 2015 în sumă de 1968000 lei, conform anexei ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 
Art.3 Se aprobă bugetul activităţilor autofinanţate integral din venituri proprii 
și subvenții pentru anul 2015, care însumează 600000 lei la partea de venituri 
şi 600000 lei la partea de cheltuieli, conform anexei ce face parte integrantă 
din prezenta hotărâre; 
Art.4 Se aprobă lista de investiţii cu finanţare din bugetul activităţilor 
autofinanţate integral din venituri proprii pentru anul 2015, în sumă de 200000 
lei; 
Art.5 Compartimentul financiar-contabil se încredințează cu punerea în 
aplicare a prevederilor prezentei hotărâri; 
Art.6 Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi făcută publică și 
comunicată autorităților, instituțiilor publice și persoanelor interesate. 
 
 
               Președinte de ședință,                             contrasemnează, 
     consilier local, Musat Gheorghe                       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. 

 
 
 
 


