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ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
Consiliul Local al comunei Largu 

 
Proces – verbal  

încheiat astăzi 28 august 2014 orele 14.30, cu ocazia ședinței 
ordinare a Consiliului local al comunei Largu  

 
   Astăzi, data de mai sus, prin Dispoziția nr.141/22.08.2014 a primarului 
comunei Largu a fost convocată ședința ordinară 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. Manta Nicușor                                          
2. Petre Petrică                    7.Iordache Săndica                            
3. Munteanu Stelian              8. Tudorache Anica  

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

   Au lipsit motivat domnii Tătulescu Viorel și Pană Georgel Adrian, aceștia 
nefiind în localitate .           
   La ședință participă fără drept de vot, domnul Neculai Stănel, primarul 
comunei Largu, domnul Bordea Stelică secretarul comunei și doamna 
Vlădescu Marioara inspector în cadrul compartimentului financiar-contabil. 
Proiectul ordinii de zi al ședinței ordinare a fost adus la cunoștință publică în 
termen legal de către domnul Bordea Stelică, secretarul comunei, prin 
intermediul avizierului și paginii de internet a primăriei, cuprinzând 
următoarele : 

a) aprobarea Cobractului de mentenanță/servicii IT 
nr.14/121/01.08.2014 încheiat cu SC Solnet Web IT & C srl . 

   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 rugămintea domnului Munteanu Stelian, președintele de 
ședință, să preia conducerea lucrărilor. 
   Preşedintele de şedinţă domnul consilier Munteanu Stelian 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 unicul punct al ordinii de zi a şedinţei ordinare şi anume 
aprobarea Contractului de mentenanță/servicii IT nr.14/121/01.08.2014 
încheiat cu SC Solnet Web IT & C srl. Domnul primar Neculai Stănel, 
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inițiatorul proiectului de hotărâre prezintă Contractul de mentenanță/servicii 
IT âncheiat cu SC Solnet Web IT & C srl Buzău. Astfel, se arată că valoarea 
contractului este de 245 lei/lună pe o perioadă de doi ani iar prestatorul se 
obligă să asigure service-ul pentru toate calculatoarele, laptop-urile, 
imprimantele, scannerele, copiatoarele din Primăria Largu inclusiv reteaua 
informatica cu echipamentele aferente. 
   Nu mai sunt alte solicitări pentru a se lua cuvântul şi președintele de 
ședință supune aprobării proiectul de hotărâre prezentat. Se aprobă cu 
unanimitate de voturi. 
   În continuare, domnul primar informează plenul Consiliului local despre 
achiziționarea de echipament sportiv pentru echipa de fotbal a comunei. 
      Domnul preşedinte de şedinţă, consilier local Munteanu Stelian, 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, Munteanu Stelian                   contrasemnează, 
                                                                             secretarul comunei, 
                                                                                 Bordea Stelică 


