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ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LARGU 
 
 

HOTĂRÂREA nr.9 
din 30.04.2013 

privind aprobarea execuției bugetului comunei Largu pe trimestrul I 
anul 2013 

 
Consiliul Local al comunei Largu, judeţul Buzău, întrunit în şedinţa ordinară 

din data de 30 aprilie 2013, 
Având în vedere: 

 expunerea de motive a primarului comunei Largu, iniţiatorul 
proiectului de hotărâre; 

 raportul compartimentului de specialitate cu privire la proiectul de 
hotărâre ; 

 prevederile art.49 alin.12 din Legea nr.273/2006 privind finanțele 
publice locale, cu modificările și completările ulterioare ; 

 prevederile Ordinului nr.505/2013 al Ministerului Finanțelor Publice, 
pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea şi 
depunerea situaţiilor financiare trimestriale ale instituţiilor publice, 
precum şi a unor raportări financiare lunare în anul 2013 ; 

 prevederile Hotărârii Consiliului Local al comunei Largu nr.6/2013 
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei 
Largu, județul Buzău pentru anul 2013 ; 

 avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local al comunei Largu ; 
În temeiul art.36 alin.1 și alin.4 lit.a coroborat cu art.45 alin.2 lit.a și art.115 
alin.1 lit.b  din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 
Art.1 Aprobă execuția bugetului comunei Largu pe trimestrul I anul 2013, la 
secțiunea de funcționare  capitolul venituri în sumă de 431121,37 lei și la 
capitolul cheltuieli în sumă de 279378,75 lei cu un excedent  în sumă de 
151742,62 iar la secțiunea de dezvoltare capitolul venituri în sumă de 0 lei și 
capitolul cheltuieli în sumă de 0 lei ; 
Art.2 Aprobă execuția bugetului activităților autofinanțate integral din 
venituri proprii și subvenții pentru trimestrul I anul 2013, la secțiunea de 
funcționare capitolul venituri în sumă de 285516 lei și capitolul cheltuieli în 
sumă de 85721 lei, cu un excedent în sumă de 199795 lei ; 
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Art.3 Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi făcută publică şi 
comunicată autorităţilor, instituţiilor publice şi persoanelor interesate. 
 
 
 
            Președinte de ședință, 
      consilier local, Manta Nicușor                     contrasemnează, 
                                                                          secretarul comunei, 
                                                                             Bordea Stelică 
 
 
 
 
   Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului Local al comunei 
Largu din data de 30.04.2013, cu 10 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi 
împotrivă, din totalul celor 10 consilieri locali în funcţie prezenți . 
 
 
 


