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ROMÂNIA 

JUDEȚUL BUZĂU 
Consiliul Local al comunei Largu 

 
Proces – verbal 

încheiat astăzi 31 ianuarie 2014 orele 14.30 cu ocazia ședinței 
ordinare a Consiliului local al comunei Largu 

 
   Astăzi, data de mai sus, prin Dispoziția nr.12/24.01.2014 a Primarului 
comunei Largu a fost convocată ședința ordinară a Consiliului local al comunei 
Largu .    
   La lucrările şedinţei ordinare au fost prezenți  8 consilieri locali în funcţie, şi 
anume : 

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

    4. Radu Titi                               
5. Stancu Doru                     
6. Pană Georgel Adrian  

  Au lipsit motivat domnii Tătulescu Viorel,  Constantin Sorin și Manta Nicușor, 
aceștia fiind plecați din 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) aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Largu, județul 
Buzău pentru anul 2014; 

b) aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi 
efectuate în anul 2014 de către persoanele apte de muncă din familiile 
beneficiare de ajutor social. 

   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. 
    Preşedintele de şedinţă, domnul viceprimar Mușat Gheorghe, 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 
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materialele şedinţei ordinare de astăzi odată cu invitaţia la şedinţă iar 
dezbaterile pot începe. 
1.Se trece la punctul 1 al ordinii de zi a şedinţei ordinare şi anume aprobarea 
bugetului de venituri și cheltuieli al comunei Largu pentru anul 2014. 
Domnul primar, inițiatorul proiectului de hotărâre, arată că pentru bugetul 
local la partea de venituri este propusă suma totală de 2200000 lei 
compusă din : venituri proprii 430000 lei, sume defalcate din TVA 876000 
lei, cote defalcate din impozitul pe venit 363000 lei, alte bugete 531000 lei. 
Veniturile proprii se compun din : impozite și taxe 199060 lei, taxe judiciare 
de timbru 10890 lei, venituri din concesiuni 182330 lei, taxe asupra 
mijloacelor de transport 16580 lei, venituri din amenzi 18140 lei, impozit pe 
venit 3000 lei. Sumele defalcate din TVA se compun din : sume pentru 
învățământ 474000 lei, susținerea sistemului de protectie a persoanelor cu 
dizabilitati 127000 lei, echilibrarea bugetelor locale 236000 lei, ajutor pentru 
încălzire Legea 416/2001  19000 lei, finanțarea cheltuielilor cu drumurile 
comunale 20000 lei. Cotele defalcate din impozitul pe venit se compun din : 
sume alocate de Consiliul Județean pentru echilibrarea bugetelor locale 
133000 lei, sume alocate pentru proiecte 105000 lei și cap.02.04.02.01 
125000 lei. Rubrica alte bugete cuprinde sumele alocate ca ajutoare pentru 
încălzire familiilor si persoanelor singure cu venituri reduse 81000 lei și sume 
nerambursabile proiect măsura 322 prin GAL 450000 lei. În continuare 
domnul primar arată că la partea de cheltuieli este propusă suma totală de 
2600000 lei compusă din : cheltuielile autorităților publice 572000 lei, 
cheltuieli învățământ 482000 lei, cheltuieli privind cultura, religia, activitatea 
sportivă si de tineret 47000 lei, cheltuieli cu asistența socială 269000 lei, 
cheltuieli servicii de dezvoltare publică 1185000 lei, fonduri repartizate 
pentru situații de urgență 5000 lei, cheltuieli de transport 40000 lei. În ce 
privește bugetul din subvenții și venituri proprii, la partea de venituri 
este propusă suma de 600000 lei compusă din : venituri din concesiuni și 
închirieri 7000 lei, venituri din prestări servicii 35000 lei, subvenții APIA 
558000 lei iar la partea de cheltuieli este propusă suma de 600000 lei 
compusă din : cheltuieli de personal 14000 lei, cheltuieli materiale și servicii 
economice 336000 lei și cheltuieli de capital 250000 lei. În continuare, 
doamna inspector Vlădescu Marioara prezintă în detaliu prevederile 
proiectului de buget pentru anul 2014. 
   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 2 al ordinii de zi a şedintei ordinare şi anume 
aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi efectuate în 
anul 2014 de către persoanele apte de muncă din familiile beneficiare de 
ajutor social. Domnul primar, inițiatorul proiectului de hotărâre, arată că în 
conformitate cu prevederile art.6 alin.7 din Legea nr.416/2001 privind 
venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, are 
obligaţia să întocmească un plan de acţiuni sau de lucrări de interes local 
pentru repartizarea orelor de muncă, să ţină evidenţa efectuării acestor ore 
şi să asigure instructajul privind normele de tehnică a securităţii muncii 
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pentru toate persoanele care prestează acţiuni ori lucrări de interes local. 
Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local, arată domnul primar,  se 
aprobă anual prin hotărâre a consiliului local. În funcţie de solicitările venite 
din partea instituţiilor partenere în organizarea şi evidenţa orelor de muncă, 
planul de acţiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe 
parcursul anului şi aprobat prin hotărâre a consiliului local. Deasemeni, 
domnul primar arată  că are obligaţia să afişeze planul de acţiuni sau de 
lucrări de interes local, lista cuprinzând beneficiarii de ajutor social, precum 
şi persoanele care urmează să efectueze acţiuni sau lucrări de interes local. 
În continuare se dă citire planului de acțiuni sau de lucrări de interes local 
propus. 
   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. 
   În continuare, domnul primar Neculai Stănel, în calitate de președinte al 
CLSU Largu,  prezintă o informare cu privire la situația generată de căderile de 
zăpadă și viscole din ultima săptămână și măsurile care au fost luate în vederea 
înlăturării efectelor acestora. Astfel, se arată că în perioada 25 – 31.01.2014 au 
fost căderi masive de zăpadă asociate cu viscole și temperaturi scăzute și 
pentru prima dată a fost instituit codul roșu de viscol. Pe toată această 
perioadă, arată domnul primar, a fost instituit serviciul de permanență în cadrul 
Primăriei și s-a acționat pentru menținerea în stare de funcționare a drumurilor 
comunale și străzilor din cele două sate ale comunei, Largu și Scărlătești, cu 
ajutorul celor 2 utilaje din dotare: buldoexcavator și tractor cu lamă precum si 
generatorul electric. In acest scop s-a utilizat cantitatea de 780 litri motorină 
folosită la deszăpezirea comunei. Combustibilul a fost folosit la deszăpezirea 
celor 15 km de străzi și 6 km drumuri comunale DC 19 si DC 25. Domnul 
primar arată că în următoarele zile, după încetarea viscolului, se va acționa 
pentru deszăpezirea cu prioritate a gospodăriilor celor mai afectați, bătrâni și 
bolnavi, pentru desfundarea  străzilor  urmând ca totul să revină la normal în 
cel mai scurt timp. 
   Domnul preşedinte de şedinţă, viceprimar Mușat Gheorghe, constată că 
ordinea de zi a şedintei ordinare de astăzi a fost dezbătută, mulțumește 
pentru participare, urează tuturor celor prezenți sărbători fericite 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 


