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ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
Consiliul Local al comunei Largu 

 
Proces – verbal 

încheiat astăzi 5 septembrie 2014 orele 14.30 cu ocazia ședinței de 
îndată a Consiliului local al comunei Largu 

 
   Astăzi, data de mai sus, prin Dispoziția nr.144/04.09.2014 a Primarului 
comunei Largu a fost convocată ședința de îndată a Consiliului local al 
comunei Largu .    
   La lucrările şedinţei ordinare au fost prezenți  9 din cei 11 consilieri locali în 
funcţie, şi anume : 

1. Mușat Gheorghe               6. Iordache Săndica                                   
2. Petre Petrică                    7. Pana Georgel adrian                                                         
3. Munteanu Stelian              8. Manta Nicusor 

    4.  Radu Titi                         9. Constantin Sorin             
5. Stancu Doru                    

   Lipsesc motivat doamna consilier Tudorache Anica și domnul consilier local 
Tatulescu Viorel, aceștia nefiind în localitate. 
   La ședință participă fără drept de vot, domnul Neculai Stănel primarul 
comunei Largu și domnul Bordea Stelică secretarul comunei. Proiectul ordinii 
de zi a ședinței de indata a fost adus la cunoștință publică în termenul legal 
de către domnul Bordea Stelică, secretarul comunei, prin intermediul 
avizierului și paginii de internet a primăriei, cuprinzând următoarele: 
a) modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Largu nr.12/2014 privind 
participarea comunei Largu la ”Programul de stimulare a înnoirii parcului auto 
național” 
   Lucrările ședinței de îndată a Consiliului local al comunei Largu sunt 
deschise de către domnul Bordea Stelică, secretarul comunei, care anunță că 
ședința este legal constituită, fiind convocată în termen legal prin dispoziția 
primarului. 
   Se supune aprobării procesul verbal al şedinţei precedente ce se aprobă cu 
unanimitate de voturi. În continuare, domnul Bordea Stelică secretarul  
comunei, adresează invitația domnului consilier local Munteanu Stelian, 
președintele de ședință, să preia conducerea lucrărilor. 
    Preşedintele de şedinţă, domnul consilier local Munteanu Stelian, dă citire 
ordinii de zi a şedinţei de îndată. Se supune aprobării plenului Consiliului local 
ordinea de zi și se aprobă cu unanimitate de voturi. Se face  precizarea că  
toţi consilierii locali au primit materialele şedinţei de îndată de astăzi odată cu 
invitaţia la şedinţă iar dezbaterile pot începe. 
1.Se trece la unicul punct al ordinii de zi a şedinţei de îndată şi anume 
modificarea Hotărârii Consiliului local al comunei Largu nr.12/2014 privind 
participarea comunei Largu la ”Programul de stimulare a înnoirii parcului 
auto național”. Domnul Primar, initiatorul proiectului de hotarare arata ca 
prin HCL Largu nr.12/17.04.2014 s-a hotarat sa participam la Programul de 



 2

stimulare a innoirii Parcului auto national 2014. In acest scop s-a aprobat 
casarea autoturismului marca Dacia 1310 Li berlina 4 usi cu numar de 
inmatriculare BZ-03-THA, nefunctional, an de fabricatie 2000, data primei 
inmatriculari 20.07.2000. Acest autoturism a fost primit prin proces verbal 
de predare primire de la Consiliul Judetean Buzau, Centrul de conservare si 
valorificare a traditiilor si creatiilor populare, fara a se mai inmatricula pe 
noul proprietar Primaria comunei Largu. Adica nu s-au mai efectuat 
modificarile in Cartea de identitate a autovehiculului si in certificatul de 
inmatriculare al acestuia. Domnul primar arata in continuare ca solicitarea 
noastra privind prima de casare in cuantum de 6500 lei reprezentand parte 
din pretul de achizitionare  al autovehiculului nou, suma nerambursabila din 
Fondul pentru mediu acordata in schimbul predarii spre casare a unui 
autivehicul uzat, a fost respinsa deoarece procesul verbal de predare primire 
incheiat cu Consiliul Judetean Buzau nu a fost luat in considerare. 
   Din acest motiv s-a refacut documentatia privind obtinerea primei de 
casare de 6500 lei propunand pentru casare un alt autoturism marca Dacia 
1310 Li berlina 4 usi, cu numar de inmatriculare BZ-14-PRI, an fabricatie 
2000, data primei inmatriculari anul 2000 transferat in anul 2009 de la 
Curtea Suprema de Justitie, in temeiul OG nr.27/1998. 
  Nu mai sunt alte solicitări pentru a se lua cuvântul şi președintele de 
ședință supune aprobării proiectul de hotărâre prezentat. Proiectul se aprobă 
cu unanimitate de voturi. 
   Domnul preşedinte de şedinţă consilier local Munteanu Stelian, constată că 
ordinea de zi a şedintei de îndată de astăzi a fost dezbătută, mulțumește 
pentru participare și declară închise lucrările ședinței. 
   Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal în două exemplare. 
             
 
 
              Preşedinte de şedinţă, 
       consilier local, Munteanu Stelian                 contrasemnează, 
                                                                           secretarul comunei, 
                                                                               Bordea Stelică 


