
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 
COMUNA LARGU 

PRIMAR 
DISPOZIŢIA nr. 75 

din 19.06.2020 
privind convocarea în şedinţă ordinara a Consiliului Local al comunei 

Largu, judeţul Buzău 

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

• Referatul nr.90/19.06.2020 al secretarului general al comunei
privind convocarea în şedinta extraordinara a Consiliului local Largu; 

• 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
local al comunei Largu nr.39/08.07.2016;

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

DISPUN: 

Art.1 Se convoacă în sedinţă ordinara Consiliul local al comunei Largu, 
judeţul Buzău, marti 30.06.2020 ora 14:00 prin utilizarea buletinelor de vot, 
cu următoarea ordine de zi: 

1.privind aprobarea depozitarii deseurilor inerte provenite din 

activitati de constructii si demolari de pe raza comunei Largu, judetul Buzau 

2.privind îndreptarea erorii materiale strecurata ln HCL nr. 
15/31.03.2020 

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. 
Art. 5. In conformitate cu regulile privind desfasurarea sedintlor de Consiliu 
local, consilierii locali au posibilitatea sa formuleze si sa depuna 
amendamente asupra proiectelor de hotarari. 
Art.6 Prin grija secretarului general al comunei Largu prezenta dispozitie va 
fi adusă la cunoştinţă publică şi comunicată autorităţilor, instituţiilor publice 
şi persoanelor interesate. 

PRIMAR, 
Neculai Stănel 

Avizat, 
secretarul general al comunei, 

Jr. Raileanu Cornel 




