
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LARGU 
 

HOTĂRÂREA nr.12 
din 30.05.2013 

privind aprobarea încheierii contului de execuţie al bugetului local al 
comunei Largu pe anul 2012 

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

din data 30 mai 2013, 
Având în vedere : 

 expunerea de motive a primarului comunei Largu în calitate de iniţiator 
al proiectului de hotărâre ; 

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

 prevederile art.36, alin.4, lit.a din Legea nr.215/2001 a administraţiei 
publice locale, cu modificările şi completările ulterioare ; 

 prevederile art.57 alin.1 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 cu art.45 alin.1 din Legea nr.215/2001 a 
administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare , 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1 Se aprobă contul anual de execuţie al bugetului local al comunei Largu 
pentru anul 2012, la secțiunea funcționare capitolul venituri în sumă de 
1283969,26 lei, capitolul cheltuieli în sumă de 1283968,77 lei cu un 
excedent în sumă de 0,49 lei iar la secțiunea dezvoltare capitolul venituri în 
sumă de 631556,71 lei, capitolul cheltuieli în sumă de 631556,71 cu un 
excedent în sumă de 0 lei, conform anexei ce face parte integrantă din 
prezenta hotărâre ; 
Art.2 Se aprobă contul anual de execuţie al activităţilor autofinanţate 
integral din venituri proprii și subvenții pe anul 2012, la secțiunea 
funcționare capitolul venituri în sumă de 341487,15 lei, capitolul cheltuieli în 
sumă de 98122,80 lei cu un excedent în sumă de 243364,35 lei iar la 
secțiunea dezvoltare capitolul venituri în sumă de 0 lei, capitolul cheltuieli în 
sumă de 0 lei cu un excedent de 0 lei, conform anexei ce face parte 
integrantă din prezenta hotărâre; 
Art.3 Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi comunicată 
autorităților, instituțiilor publice și 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 30.05.2013, cu 10 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi 
împotrivă, din totalul celor 10 consilieri locali în funcţie prezenți . 
 


