
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA LARGU 

PRIMAR 

DISPOZIŢIA nr. 62 
din 07.05.2020 

privind convocarea în şedinţă extraordinara a Consiliului Local al 
comunei Largu, judeţul Buzău 

Primarul comunei Largu, judeţul Buzău, ing. Neculai Stănel, 
Având în vedere 

• Referatul nr.56/07.05.2020 al secretarului general al comunei
privind convocarea in şedinta extraordinara a Consiliului local Largu; 

• prevederile art.19 şi art.20 din Legea nr.273/2006 privind finanţele
publice locale, cu modifidfrile şi completările ulterioare; 

• adresa nr. 32.104/30.04.2020 a Administratiei Finantelor Publice
Buzau inregistrata la Primaria Largu sub nr. 796/04.05.2020 prin care ne-a 
fost comunicata repartizarea pe trimestre a sumelor si cotelor defalcate din 
unele venituri ale bugetului de stat conform OUG nr. 50/2020; 

• prevederile art. 134 alin. (1) lit. a) şi alin.(4) şi art. 141 alin. (6) din
O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ;

• prevederile art.46 din Regulamentul de organizare şi funcţionare al
Consiliului local al comunei Largu, aprobat prin Hotărârea Consiliului
focal al comunei Largu nr.39/08.07.2016;

În temeiul prevederilor art.134 alin. ( 1) , lit.a ), art.196 afin (1) lit (b) din 
OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ: 

DISPUN: 

Art.1 Se convoaca in sedinţă extraordinara a Consiliul local al comunei 
Largu, judeţul Buzău, marti 12.05.2020 ora 14:00 în modalitate online - cu 
buletine de vot , cu următoarea ordine de zi: 

1. privind rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Largu,
judeţul Buzău pentru anul 2020 

2. privind actualizarea Strategiei Anuală a Achizitiilor publice în anul 2020
3. Diverse

Art. 2 Materialele prevazute la art. 1 vor fi puse la dispozitia consilierilor 
locali in format electronic si pot fi studiate, in format letric, la cabinetul 
secretarului general al comunei Largu. 
Art. 3. Proiectele de hotarari au fost initiate de primarul comunei Largu. 
Art.4 In preambulul proiectelor de hotarari prevazute I art. 1 au fost indicate 
Comisiile de specialitate la care acestea au fost trimise spre avizare. 




