
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LARGU 
 

HOTĂRÂREA nr.21 
din 25.07.2013 

privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul capitolului II al 
anexei la Hotărârea Consiliului Local al comunei Largu nr.65/2012, 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Largu 
nr.55/2012 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale ale 

comunei Largu pentru anul fiscal 2013 
 
Consiliul local al comunei Largu, judeţul Buzău, întrunit în şedinţa ordinară 

din 25 septembrie 2013, 
Având în vedere : 

 expunerea de motive a primarului comunei Largu, judeţul Buzău, prin 
care propune îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul 
capitolului II al anexei la Hotărârea Consiliului Local al comunei Largu 
nr.65/2012, pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei 
Largu nr.55/2012 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale ale 
comunei Largu pentru anul fiscal 2013; 

 prevederile art.71 alin.2 din Legea nr.24/2000 privind normele de 
tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative ; 

 raportul de avizare al Comisiei de specialitate a Consiliului Local al 
comunei Largu ; 

   În conformitate cu prevederile art.36 alin.1 coroborat cu art.45 alin.1  și 
art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare , 
 

HOTĂRĂŞTE : 
 

Art.1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul capitolului II al 
anexei la Hotărârea Consiliului Local al comunei Largu nr.65/2012, pentru 
modificarea Hotărârii Consiliului Local al comunei Largu nr.55/2012 privind 
stabilirea impozitelor și taxelor locale ale comunei Largu pentru anul fiscal 
2013, în sensul că în loc de ”zona C” se va citi corect ”zona D”; 
Art.2 Compartimentul financiar-contabil se încredințează cu aducerea la 
îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri ; 
Art.3 Prin grija secretarului comunei prezenta hotărâre va fi făcută publică și 
comunicată autorităților, instituțiilor publice și persoanelor interesate . 
 
            Președinte de ședință, 
          consilier local, Radu Titi                         contrasemnează, 
                                                                        secretarul comunei, 
                                                                           Bordea Stelică 
 
 
Hotărârea a fost adoptată în şedinţa ordinară a Consiliului local al comunei 
Largu din data de 25.07.2013, cu 11 voturi pentru, 0 abţineri şi 0 voturi 
împotrivă, din totalul celor 11 consilieri locali în funcţie prezenţi . 
 


