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ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
Consiliul Local al comunei Largu 

 
Proces – verbal 

încheiat astăzi 27 februarie 2014 orele 14.30 cu ocazia ședinței 
ordinare a Consiliului local al comunei Largu 

 
   Astăzi, data de mai sus, prin Dispoziția nr.30/21.02.2014 a Primarului 
comunei Largu a fost convocată ședința ordinară a Consiliului local al comunei 
Largu .    
   La lucrările şedinţei ordinare au fost prezenți  toți cei 11 consilieri locali în 
funcţie, şi anume : 

1. Mușat Gheorghe               7. Iordache Săndica                                   
2. Petre Petrică                    8. Tătulescu Viorel                                                         
3. Munteanu Stelian              9. Tudorache Anica 

    4. Radu Titi                         10. Constantin Sorin      
5. Stancu Doru                    11. Manta Nicușor 
6. Pană Georgel Adrian  

   
   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) Aprobarea Programului de achiziții publice al unității administrativ-
teritoriale comuna Largu pentru anul 2014 – forma finală; 

b) Aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și 
financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2014; 

c) Aprobarea închirierii prin licitație publică a suprafeței de 720 ha 
pajiști comunale; 

d) Organizarea manifestărilor dedicate zilei de 8 Martie – Ziua 
Internațională a Femeii; 

e) Alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Largu 
pentru perioada martie, aprilie, mai 2014; 

f) Raport privind starea economică, socială și de mediu a comunei 
Largu pe anul 2013, prezentat de Primar; 

g) Rapoartele de activitate ale viceprimarului și consilierilor locali; 
   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 viceprimar Mușat Gheorghe, 
președintele de ședință, să preia conducerea lucrărilor. 
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    Preşedintele de şedinţă, domnul viceprimar Mușat Gheorghe, dă citire 
ordinii de zi a şedinţei ordinare. Domnul Primar, Neculai Stănel, solicită 
suplimentarea ordinii de zi a ședinței ordinare de astăzi prin introducerea 
după punctul d) a unui proiect de hotărâre (punctul d1) pentru instrumentarea 
proiectului de investiții ”Achiziție echipamente pentru serviciul public de 
deszăpezire drumuri în comuna Largu, județul Buzău”. 
   Se supune aprobării plenului Consiliului local ordinea de zi împreună cu 
solicitarea făcută 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 
aprobarea Programului de achiziții publice al unității administrativ-teritoriale 
comuna Largu pentru anul 2014 – forma finală. Domnul primar, inițiatorul 
proiectului de hotărâre,  arată că Programul de achiziții publice propus spre 
aprobare este în concordanță cu obiectivele avute în vedere pentru anul 
2014 și că oricând poate suferi modificări sau completări. Programul de 
achizitii publice pentru anul 2014 cuprinde, pe lângă produsele și serviciile 
uzuale, achiziționarea a 2 remorci de 5 to fiecare, a unei mașini de 
împrăștiat îngrășăminte chimice, a unei cositoare cu discuri, a unei vitanje 
de 8 mc, a unei tocătoare de resturi vegetale și a unei grape cu discuri, 
autogunoieră compactoare, încărcător frontal. Se arată că față de forma 
preliminară în Program au fost introduse punctele 154, 155 și 156, adică 
autogunoieră compactoare, încărcător frontal și buldoexcavator. 
   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 
aprobarea Planului pentru asigurarea resurselor umane, materiale și 
financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2014. Domnul 
primar, inițiatorul proiectului de hotărâre și președinte al Comitetului local 
pentru situații de urgență, arată că acest proiect a primit și avizul CLSU, 
conform prevederilor art.24 lit.d din OUG nr.21/2004 privind Sistemul 
Național de Management al Situațiilor de Urgență. Deasemeni, se arată că, 
în calitate de componentă a Sistemului Naţional de Management al Situaţiilor 
de Urgenţă, cu atribuţii în domeniul managementului situaţiilor de urgenţă şi 
funcţiil de sprijin repartizate potrivit legii, trebuie să prevedem anual, în 
bugetele proprii, fonduri pentru asigurarea resurselor umane, materiale şi 
financiare necesare gestionării situaţiilor de urgenţă. Se arată că pentru anul 
2014 se prevede suma de 5000 lei, o sumă egală cu cea din anul 2013, din 
care se va acoperii contractul de intervenții PSI cu Primăria Rușețu, dotarea 
cu 2 portavoce, 10 lanterne portabile, 10 căști PSI, 10 lopeți, 10 saltele, 10 
lenjerii pat, etc. 
   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. 
3. Se trece la punctul c) al ordinii de zi a şedintei ordinare şi anume 
aprobarea închirierii prin licitație publică a suprafeței de 720 ha pajiști 
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comunale. Domnul primar, inițiatorul proiectului de hotărâre, arată că in 
conformitate cu prevederile art.9 alin.2 și 3 din OUG nr.34/2013, ”pentru 
punerea în valoare a pajiştilor aflate în domeniul privat al comunelor, 
oraşelor, respectiv al municipiilor şi pentru folosirea eficientă a acestora, 
unităţile administrativ-teritoriale, prin primari, în conformitate cu hotărârile 
consiliilor locale, în baza cererilor crescătorilor de animale, persoane fizice sau 
juridice având animalele înscrise în RNE, încheie contracte de închiriere, în 
condiţiile legii, pentru suprafeţele de pajişti disponibile, proporţional cu 
efectivele de animale deţinute în exploataţie, pe o perioadă de maximum 5 
ani. Consiliile locale ale comunelor, oraşelor, respectiv ale municipiilor vor 
dispune cu privire la iniţierea procedurii de concesionare/închiriere până la 
data de 1 martie a fiecărui an, în baza hotărârii consiliului local al comunei, 
oraşului, respectiv al municipiului”. Pretul inchirierii/ha este de cel mult 50% 
din pretul mediu pe tona de masă verde obtinut de pe ha/pajiste stabilit prin 
hotarare a Consiliului Judetean. Perioada de inchiriere este de maxim 5 ani cu 
posibilitatea de prelungire. Până la realizarea amenajamentului pastoral, 
arată domnul primar, se va folosi un Regulament de pășunat în care vor fi 
prevăzute perioada in care se poate pășuna,  încărcatura minimă de 
UVM/ha=0,3 etc. Totodată, se arată faptul că la nivelul comunei s-a înființat 
Asociația crescătorilor de animale cu personalitate juridică care va cuprinde 
majoritatea crecătorilor de animale . Domnul consilier local Munteanu Stelian 
întreabă câte bovine există la nivelul comunei. Domnul primar îi răspunde 
afirmând că sunt 304 capete bovine si 1612 capete ovine. 
   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. 
4. Se trece la punctul d) al ordinii de zi a şedintei ordinare şi anume 
organizarea manifestărilor dedicate zilei de 8 Martie – Ziua Internațională a 
Femeii. Domnul primar, inițiatorul proiectului de hotărâre, arată că în 
proiectul de hotărâre a propus alocarea sumei de 3000 lei pentru 
organizarea acestor manifestări. Manifestările vor fi deschise la ora 11.00 
prin oferirea de flori participantelor care vor fi în număr de aproximativ 200  
persoane, va continua cu prezentarea unui program artistic dedicat zilei de 8 
martie susținut de copii de la școală și grădiniță și la final un program de 
dansuri susținut de elevi.  
   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. 
5. Se trece la punctul d1) al ordinii de zi a şedintei ordinare şi anume 
instrumentarea proiectului de investiții ”Achiziție echipamente pentru 
serviciul public de deszăpezire drumuri în comuna Largu, județul Buzău”. 
Domnul Primar, inițiatorul proiectului de hotărâre arată că este necesară și 
oportună realizarea acestui obiectiv de investiții pentru a asigura la nivel 
optim capacitatea de deszăpezire a drumurilor din comunitatea locală, 
constituită din 1514 locuitori în satele Largu și Scărlătești, în conformitate cu 
Strategia de dezvoltate a comunei Largu. Proiectul se va realiza prin Măsura 
41 – Axa IV - LEADER din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală, 
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program finanțat de Guvernul României și Uniunea Europeană prin Fondul 
European Agricol pentru Dezvoltare Rurală. În cadrul proiectului se 
urmărește achiziția unui buldoexcavator care va asigura deszăpezirea 
drumurilor din comună. 
   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. 
6. Se trece la punctul e) al ordinii de zi a şedintei ordinare şi anume alegerea 
președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Largu pentru perioada 
martie, aprilie, mai 2014. Domnul viceprimar Mușat Gheorghe propune ca 
pentru următoarele 3 luni domnul consilier local Tătulescu Viorel să fie ales 
în funcția de președinte de ședință. 
   Nu mai sunt alte solicitări pentru a se lua cuvântul şi preşedintele de 
şedinţă supune aprobării propunerea făcută. Propunerea se aprobă cu 
unanimitate de voturi. 
7. Se trece la punctul f) al ordinii de zi a şedintei ordinare şi anume 
prezentarea de  către Primar a Raportului privind starea economică, socială 
și de mediu a comunei Largu pe anul 2013. Domnul primar Neculai Stănel 
prezintă Raportul. 
8. Se trece la punctul f) al ordinii de zi a şedintei ordinare şi anume 
prezentarea Rapoartelor de activitate ale viceprimarului și consilierilor locali. 
   Pe rând, viceprimarul și consilierii locali își prezintă raportul de activitate. 
 
   Domnul preşedinte de şedinţă, viceprimar Mușat Gheorghe, 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, Mușat Gheorghe                  contrasemnează, 
                                                                           secretarul comunei, 
                                                                               Bordea Stelică 


