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ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
Consiliul Local al comunei Largu 

 
Proces – verbal 

încheiat astăzi 17 aprilie 2014 orele 14.30 cu ocazia ședinței ordinare 
a Consiliului local al comunei Largu 

 
   Astăzi, data de mai sus, prin Dispoziția nr.61/11.04.2014 a Primarului 
comunei Largu a fost convocată ședința ordinară a Consiliului local al comunei 
Largu .    
   La lucrările şedinţei ordinare au fost prezenți  10 din cei 11 consilieri locali 
în funcţie, şi anume : 

1. Mușat Gheorghe               6. Iordache Săndica                                   
2. Petre Petrică                    7. Tătulescu Viorel                                                         
3. Munteanu Stelian              8. Tudorache Anica 

    4. Pană Georgel Adrian          9. Constantin Sorin             
5. Stancu Doru                   10. Manta Nicușor 

   Lipsește motivat domnul consilier Radu Titi, acesta 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 ordinare 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) participarea comunei Largu la ”Programul de stimulare a Parcului 
auto național” - 2014; 

b) completarea Programului de achiziții publice pe anul 2014 al unității 
administrativ- teritoriale comuna Largu, județul Buzău. 

   Lucrările ședinței ordinare 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 Tătulescu Viorel 
președintele de ședință, să preia conducerea lucrărilor. 
    Preşedintele de şedinţă, domnul consilier local Tătulescu Viorel, dă citire 
ordinii de zi a şedinţei ordinare. 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 ordinare de astăzi odată cu 
invitaţia la şedinţă iar dezbaterile pot începe. 
1.Se trece la punctul a) al ordinii de zi a şedinţei ordinare şi anume 
participarea comunei Largu la ”Programul de stimulare a Parcului auto 
național” – 2014. Domnul primar, inițiatorul proiectului de hotărâre, arată că 
prin Ordinul nr.364/2014 al ministrului mediului și schimbărilor climatice a 
fost aprobat Ghidul de finanţare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului 
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auto naţional, având rolul de a furniza informaţii esenţiale privind derularea 
acestui program. Se arată în continuare că, poate participa în cadrul 
programului unitatea administrativ-teritorială care îndeplineşte, cumulativ, 
următoarele criterii de eligibilitate: 
    a) deţine calitatea de proprietar; 
    b) acţionează în nume propriu; 
    c) are îndeplinite obligaţiile de plată a taxelor, impozitelor, amenzilor şi 
contribuţiilor către bugetul de stat, bugetele locale, bugetul Fondului pentru 
mediu, conform prevederilor legale în vigoare; 
    d) nu se află în stare de insolvenţă sau faliment, nu se află în procedură de 
executare silită, nu se află într-o altă situaţie similară legal reglementată, 
potrivit declaraţiei din cererea de finanţare; nu face obiectul unei proceduri 
legale în justiţie pentru situaţiile mai sus menţionate şi nici pentru orice altă 
situaţie similară, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare; 
    e) potrivit declaraţiei pe propria răspundere din cererea de finanţare, 
solicitantul nu sponsorizează activităţi cu efect negativ asupra mediului şi nu 
este înregistrat cu fapte sancţionate de legislaţia financiară, vamală şi nici cu 
fapte care privesc disciplina financiară; 
    f) nu a obţinut şi nu este pe cale să obţină finanţare prin proiecte ori 
programe finanţate din alte fonduri publice, inclusiv fonduri comunitare, 
pentru achiziţionarea aceluiaşi autovehicul care urmează a fi achiziţionat prin 
program, potrivit declaraţiei din cererea de finanţare.  
   Cuantumul primei de casare este de 6.500 lei pentru autovehiculul uzat ce 
va fi predat iar autoturismul nou va fi marca Dacia model Duster 4x4. 
   În acest scop, arată domnul primar, va trebui întocmit un dosar de 
acceptare în program care va fi depus la Administrația Fondului pentru Mediu. 
Între documentele ce vor alcătui dosarul de acceptare figurează și hotărârea 
consiliului local privind participarea la program, în original sau copie 
legalizată; hotărârea trebuie să conţină acordul cu privire la casarea 
autovehiculului uzat şi achiziţionarea autovehiculului nou, datele de 
identificare a autovehiculului uzat, cuantumul primei de casare precum şi 
modalitatea de asigurare şi susţinere a diferenţei până la acoperirea integrală 
a preţului de achiziţionare a autovehiculului nou. (art.28 lit.m din Ghid).    
Domnul primar arată în continuare că va fi predat spre casare autoturismul 
marca Dacia model 1310 Li, număr de înmatriculare BZ-03-THA, fabricație 
anul 2000 preluat în baza procesului verbal nr.141/12.04.2006 de la Consiliul 
Județean Buzău, Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii 
Tradiționale Buzău, conform H.G. nr.841/1999 privind procedurile de 
transmitere fără plată și de valorificare a  bunurilor aparținând instituțiilor 
publice.  
  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. 
2. Se trece la punctul b) al ordinii de zi a şedintei ordinare şi anume 
completarea Programului de achiziții publice pe anul 2014 al unității 
administrativ-teritoriale comuna Largu, județul Buzău. Domnul primar 
Neculai Stănel, inițiatorul proiectului de hotărâre, arată că propune 
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achiziționarea unui tocător de resturi vegetale necesar întreținerii islazului 
comunal dar și a drumurilor comunale. Domnul primar arată că valoarea 
acestei investiții este de aproximativ 5500 euro fără TVA. Tocătorul este 
prevăzut cu brat extensibil, va fi montat pe tractorul din dotarea primăriei și 
va fi folosit inclusiv la curățarea șanțurilor. 
   Nu mai sunt alte solicitări pentru a se lua cuvântul şi preşedintele de 
şedinţă supune aprobării proiectul de hotărâre. Proiectul de hotărâre se 
aprobă cu unanimitate de voturi. 
   Domnul preşedinte de şedinţă consilier local Tătulescu Viorel, constată că 
ordinea de zi a şedintei ordinare 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, Tătulescu Viorel                  contrasemnează, 
                                                                           secretarul comunei, 
                                                                               Bordea Stelică 


