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ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
Consiliul Local al comunei Largu 

 
Proces – verbal 

încheiat astăzi 30 iunie 2014 orele 14.30 cu ocazia ședinței ordinare a 
Consiliului local al comunei Largu 

 
   Astăzi, data de mai sus, prin Dispoziția nr.104/24.06.2014 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. Radu Titi 
2. Petre Petrică                    7. Tătulescu Viorel                                                         
3. Munteanu Stelian              8. Tudorache Anica 

    4. Iordache Săndica              9. Manta Nicușor             
5. Stancu Doru                    

   Lipsesc motivat domnii consilieri locali Pană Georgel Adrian și Constantin 
Sorin, 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 compartiment financiar-contabil. 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) instrumentarea proiectului de investiții ”Realizare sistem de canalizare 
și stație de epurare a apelor uzate în comuna Largu, județul Buzău”; 

a) completarea Programului de achiziţii publice pe anul 2014 al unității 
administrativ teritoriale comuna Largu, județul Buzău; 

b) rectificarea I a bugetului de venituri şi cheltuieli al comunei Largu, 
judeţul Buzău pentru anul 2014; 

c) alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Largu 
pentru trimestrul III anul 2014; 

   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. 
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1.Se trece la primul punct al ordinii de zi a şedinţei ordinare şi anume 
instrumentarea proiectului de investiții ”Realizare sistem de canalizare și 
stație de epurare a apelor uzate în comuna Largu, județul Buzău”. Domnul 
primar Neculai Stănel, inițiatorul proiectului de hotărâre, arată că în România 
colectivitățile locale se confruntă cu probleme economice si sociale majore, cu 
o dinamică redusă a dezvoltării economiei rurale si, în consecință, cu o 
dinamică scazută a dezvoltării umane. Se arată în continuare, că dezvoltarea 
și modernizarea infrastructurii rurale este o premisă importantă a creșterii 
dinamicii de dezvoltare umană, a apropierii între oameni, comunități și actori 
economici.  Se arată că proiectul reprezintă dorința autorității publice locale 
de a realiza obiectivele strategice prezentate în documentele de programare 
nationale si regionale românesti, inclusiv în strategia locală de dezvoltare, 
pentru sectorul de mediu, respectiv pentru domeniul gospodăririi apelor si 
apelor uzate, cu impact direct si major asupra factorului social, astfel:  

- este necesar pentru reabilitarea si dezvoltarea infrastructurii de mediu 
si conformarea cu standardele europene in domeniul protectiei mediului, 
asigurandu-se in acest fel dezvoltarea durabilă a localității si 
concordanța cu obiectivul general al Guvernului României; 

- diminuarea efectelor negative ale evacuărilor de ape uzate asupra 
apelor de suprafață și subterane provenite din comuna Largu si 
protejarea sănătății populației de efectele oricărui tip de contaminare a 
apei destinate consumului uman, este ținta proiectului; 

- este necesară protejarea calității apei freatice, având în vedere că apa 
de mică adâncime este poluată, tocmai datorită în principal evacuărilor 
necontrolate de ape menajere;  

- este in concordanță cu prevederile Strategiei locale de dezvoltare, care 
prevede ca toți locuitorii comunei să beneficieze în mod egal de 
alimentare cu apă/canalizare și epurare.  

Se arată în continuare că implementarea proiectului este necesară si pentru 
ca toti cetatenii să poată beneficia de aceste servicii în mod egal, să se 
elimine pericolul de creștere a gradului de poluare a apei freatice și pentru 
eliminarea disparităților sociale locale generate de un acces inegal la facilități  
ale infrastructurii. Pe rând, domnii consilieri locali: Petre Petrică, Stancu Doru, 
Munteanu Stelian, Radu Titi și Manta Nicușor intervin și arată că promovarea 
acestui proiect este benefică pentru dezvoltarea în continuare a comunei 
noastre, pentru creșterea calității vieții locuitorilor comunei. 
   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. 
2.Se trece la cel de-al doilea punct al ordinii de zi a şedinţei ordinare şi 
anume completarea Programului de achiziții publice pe anul 2014 al unității 
administrativ-teritoriale comuna Largu Domnul primar Neculai Stănel, 
inițiatorul proiectului de hotărâre, arată că propune completarea Programului 
de cu două noi puncte și anume, achiziția de servicii de consultanță în 
dezvoltare – Strategia de dezvoltare locală 2013-2020 și servicii de 
consultanță în infrastructură – Realizare sistem de canalizare. Aceste 
completări, arată domnul primar, sunt necesare ca urmare a intenției de a 
reîînnoi Strategia de dezvoltare locală 2013-2020 și de a implementa 
proiectul de investitii privind realizarea sistemului de canalizare ape 
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uzate.Toți consilierii locali se declară de acord cu solicitarea domnului primar 
subliniind importanța realizării celor doua achiziții. 
   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 cel de-al treilea punct al ordinii de zi a şedinţei ordinare şi 
anume rectificarea I a bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Largu, 
județul Buzău pentru anul 2014. Domnul primar, inițiatorul proiectului de 
hotărâre, arată că solicită această rectificare, în principal, ca urmare a 
acordării sumei de 50.000 lei din fondul de rezervă bugetară al județului 
Buzău ce va fi utilizată pentru elaborarea documentației tehnico-economice 
privind înființarea rețelei de canalizare în localitatea Largu. Totodată, domnul 
primar, arată că propune suplimentarea listei de investiții din bugetul local 
cu elaborarea Strategiei de dezvoltare locală 2013-2020 și achiziția unui 
panou publicitar electronic iar din bugetul activităților autofinanțate din 
venituri proprii si subvenții pe anul 2014 achiziția unui autoturism prin 
programul de stimulare a innoirii Parcului auto national. În continuare, 
doamna Vlădescu Marioara, inspector în cadrul compartimentului financiar-
contabil prezintă în detaliu propunerea de rectificare a bugetului local.  
   Pe rând, domnii consilieri locali: Petre Petrică, Stancu Doru, Manta 
Nicușor, Munteanu Stelian se declară de acord cu propunerea de rectificare a 
bugetului local, subliniind importanta elaborării documentației necesare 
proiectului de inființare a retelei de canalizare si a realizării acestei investiții. 
   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 ultimul punct al ordinii de zi a şedinţei ordinare şi anume 
alegerea președintelui de ședință al Consiliului local al comunei Largu pentru 
trimestrul III anul 2014. Domnul viceprimar Mușat Gheorghe propune ca 
pentru trimestrul III anul 2014 domnul consilier local Munteanu Stelian să fie 
ales în funcția de președinte de ședință. 
   Nu mai sunt alte propuneri şi preşedintele de şedinţă supune aprobării 
propunerea făcută. Propunerea ca domnul Munteanu Stelian să fie ales 
președintele de ședință al Consiliului local pentru trimestrul III anul 2014 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 


