
ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI LARGU 
PROIECT HOTĂRÂRE 

din 23.03.2020 

privind aprobarea lucrarilor efectuate in baza Contractului de 

proiectare tehnica si executie lucrari Teren multisport 40x20 m cu 
gazon sintetic multifunctional in cadrul Scolii Gimnaziale Largu, din 

comuna largu, judetul Buzau 

Consiliul local al comunei Largu, judeţul Buzău, întrunit în şedinţa ordinară din 
data de 31.03.2020, 

Având în vedere: 
• Referatul de aprobare nr. 49/23.03.2020 al primarului comunei

Largu, iniţiatorul proiectului de hotărâre;
• raportul nr. 50/23.03.2020 al secretarului general al comunei cu

privire la proiectul de hotarare;
• achizitia directa initiata din catalogul electronic - cod unic de

achizitie DA25254820 in valoare de 265.153,00 lei (fara TVA)
• prevedeile contractului nr. 3/23.03.2020 incheiat intre Primaria UAT

Largu si Atlas Sport SRL
• prevederile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările

şi completările ulterioare; 
• prevederile art. 127, art. 130 din Hotărârii Guvernului nr. 395/2016 pentru

aprobarea normelor de aplicare a Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile
publice, cu modificările şi completările ulterioare

• prevederile art.19 alin. l şi alin.2 coroborat cu art.20 din
Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului local al
comunei Largu, aprobat prin Hotărârea Consiliului local al comunei
Largu nr.39/08.07.2016 ;

• prevederile O.U.G.57/2019 din Codul Administrativ;
• avizul Comisiei de specialitate a Consiliului local al comunei Largu ;

În temeiul art. 139 alin. (1), art.140 alin.(l), precum art.196, alin.(1)
lit. a) din O.U.G.57/2019 privind Codul Administrativ. 

HOTARASTE: 
Art.1 Aprobă lucrarile efectuate in baza Contractului de proiectare tehnica si 
execute lucrari in cadrul Scolii Gimnaziale Largu din comuna Largu, judetul 
Buzau 
Art.2 Aproba plata sumei de 315.532,07 lei (TVA inclus) necesara realizarii 

investitiei din bugetul local al comunei Largu, judetul Buzau. 
Art. 3. Primarul comunei Largu, judetul Buzau va duce la indeplinire 
prezenta hotarare. 
Art.4 Prin grija secretarului general al comunei prezenta hotărâre va fi 
facută publică şi comunicată autorităţilor, instituţiilor publice şi persoanelor 
interesate. 

lnitiator, 
Primar 

Neculai Stanei 




