
CONSILIUL LOCAL UNGURIU 

                     JUDETUL BUZAU  
 

PROCES – VERBAL  

Incheiat astazi , 03.04.2013  
 

  Azi , data de mai sus , are loc in sala de sedinte a primariei comunei Unguriu, 

sedinta extraordinara a Consiliului Local Unguriu , initiata de primarul comunei Unguriu , d-l 

Tirizica Gheorghita , prin dispozitia nr. 73/2013 ,  la care au participat un numar de 11 

consilieri locali, primarul si secretarul comunei Unguriu .  

  Secretarul comunei Unguriu , d-l Marin Adrian Vasile , procedeaza la 

prezentarea procesului-verbal al sedintei anterioare  , care este  aprobat cu 11 voturi pentru . 

Presedintele de sedinta , d-l Mitu Ion , constata ca  prin adresa nr. 1673 din 

29.03.2013  au fost convocati consilierii locali in sedinta extraordinara a Consiliului local 

Unguriu, odata cu convocatorul fiindu-le transmise si materialele de sedinta . Constata ca sunt 

intrunite conditiile legale de desfasurare a sedintei , declarand deschisa sedinta de consiliu 

local si da citire ordinii de zi a acesteia , care este urmatoarea : 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului comunei Unguriu 

pentru anul 2013 . 

Primarul comunei Unguriu , d-l Tirizică Gheorghiţă , solicita suplimentarea ordinii de zi 

cu proiect de hotarare privind aprobarea organigramei si statului de functii pentru aparatul de 

specialitate (functii publice si functii contractuale) al primarului comunei Unguriu , judetul 

Buzau , in conformitate cu prevederile art. 43 alin. (1) din legea nr. 215/2001 , R, actualizata . 

Face precizarea faptului ca a fost convocata sedinta extraordinara cu bugetul local , intrucat au 

fost transmise foarte tarziu sumele alocate pentru invatamant si nu se mai putea promova acest 

proiect de hotarare in cadrul unei sedinte ordinare , cu respectarea prevederilor legale ( termen 

consultare publica , afisaje site etc) , termenul maxim inauntrul caruia trebuie aprobat bugetul 

fiind de 45 de zile de la publicarea bugetului de stat in Monitorul Oficial . De asemenea , 

precizeaza faptul ca a fost introdus pe ordinea de zi si un alt proiect de hotarare absolut 

necesar si extrem de urgent de aprobat , in vederea completarii documentatiei de avizare a 

pretului de cost al apei livrate prin intermediul Serviciului de apa Unguriu si obtinerii licentei 

ANRSC , acest proiect de hotarare fiind prevazut initial a se adopta in sedinta ordinara ce 

urma sa aibe loc la sfarsitul lunii aprilie . 

Se trece , in continuare , la aprobarea ordine de zi  a sedintei , astfel cum a fost completata , 

aceasta fiind  aprobata  cu 11 voturi pentru din cei 11 consilieri locali prezenti.  

Presedintele de sedinta , d-l Mitu Ion , prezinta proiectul aflat la punctul 1 pe ordinea de zi a 

sedintei . 

Primarul comunei Unguriu , d-l Tirizica Gheorghita : 

- precizeaza faptul ca , in fiecare an Consiliul local adopta o hotarare privind aprobarea 

bugetului . Fata de anii precedenti s-au efectuat modificari ale legislatiei in domeniu , de ex. 

scaderea arieratelor cu 85% sau neefectuarea de angajamente bugetare decat in limitele 

bugetului existent etc. ; 

- in continuare prezinta adresele directorului DGFP Buzau si a Consiliului Judetean Buzau , 

precum si anexele la proiectul de hotarare ; 



- precizeaza faptul ca la capitolul invatamant s-au alocat mai multe resurse decat necesar, desi 

s-au solicitat sume corelate cu necesarul existent , fapt ce duce la repetarea situatiei din anul 

bugetar precedent , in sensul ca prin adoptarea acestui buget nu se asigura integral cheltuielile 

de personal ale primariei , situatia urmand a se clarifica/rezolva ulterior , prin rectificarea 

bugetului local . 

Consilier Creanga Cornel  intreaba daca prin acest proiect de hotarare s-au prevazut sume 

pentru achitarea contravalorii transportului cadrelor didactie . 

  Primarul comunei Unguriu , d-l Tirizică Gheorghiţă  raspunde ca s-au prevazut , partial , 

sume cu aceasta destinatie , neputandu-se ajunge la zi cu plata acestora , intrucat erau restante 

pe 2 ani in urma ,datorita neexistentei de fonduri ; precizeaza ca la nivelul scolii gimnaziale 

Unguriu cheltuielile au fost reduse la minim , dar , spre exemplu , numai cheltuielile cu caldura 

ajung la suma de 30.000 lei pe sezon sau se cheltuiesc lunar 1200 lei cu vidanjarea  etc.  

Consilier Zidaru Ilie intreaba ce se face cu excedentul bugetar existent la invatamant . 

Primarul comunei Unguriu , d-l Tirizica Gheorghita, precizeaza ca sumele excedentare de la 

invatamant vor fi diminuate pe parcursul anului prin decizie a Directorului DGFP Buzau , 

urmand ca prin rectificarea bugetului local sa fie alocate sumele necesare acoperirii 

cheltuielilor salariale de la nivelul primariei comunei Unguriu pana la sfarsitul anului . Aduce 

la cunostinta faptul ca sumele alocate pentru plata asistentilor personali ai persoanelor cu 

handicap grav sunt insuficiente pentru plata integrala a drepturilor cuvenite , s-a ajuns la zi cu 

plata drepturilor acestora , s-au achitat restantele din anul anterior , iar din bugetul local nu se 

poate acoperii necesarul . 

Consilier Sava Iulian solicita precizari cu privire la capitolul venituri proprii, primarul 

comunei Unguriu , d-l Tirizică Gheorghiţă, aducand la cunostinta faptul ca sumele de la 

acest capitol sunt unele prognozate , insa ,  in realitate , procentul de incasare este de 70-75 % 

din total prognozat . 

In continuare , primarul comunei Unguriu , d-l Tirizica Gheorghita, prezinta anexa 2 a 

proiectului de hotarare : 

-In legatura cu PUG-ul , se vor continua demersurile de aprobare a acestuia , in conformitate 

cu prevederile legale in materie ;  

-In legatura cu terenul de sport , precizeaza ca deja s-a interesat despre mai multe variante de 

edificare , una dintre acestea putand fi si edificarea din asfalt idée data de consilier Zidaru Ilie; 

in acest sens , costul estimativ/ mp este de 10 Euro ceea ce duce la un cost estimativ total de 

aproximativ 8000 euro , insa solicita consilierilor locali sa ofere si alte solutii , poate mai bune 

/ eficiente ; precizeaza ca este deschis la orice idée menita sa ajute la cheltuirea eficienta a 

banului public si ar fi incantat ca si consilierii locali sa se implice activ in implementarea 

acestor proiecte ; toate investitiile vor fi discutate in Consiliul local si cea mai buna varianta 

va fi implementata , cu respectarea prevederilor legale ; 

-In legatura cu investitiile la Serviciul public de apa , sunt extrem de necesare sumele alocate 

pentru buna functionare a acestuia , sigur aceste sume sunt insuficiente pentru acoperirea 

deficientelor insa este un punct de plecare ; 

-Statii de autobuz – doreste sa se amplaseze 4 statii de autobuz in comuna , cate 2 pentru 

fiecare sat , in locatiile aprobate ca loc de oprire conform progarmului judetean de transport , 

urmand ca , pe viitor sa mai fie amplasate inca 2 statii de autobuz la Manguta sau alte zone . A 

observat faptul ca se mai opreste si in zona farmaciei din satul Unguriu ; s-au avut in vedere si 



trebuie sa se ia in considerare si cheltuielile are se vor efectua cu amenajarea terenurilor pe 

care se vor amplasa statiile de autobuz + cheltuielile cu avizele legale etc. .  

- Reparatii sediu primare – sumele cuprinse sunt pentru repararea fatadei sediului primariei ; 

Consilier Creanga Cornel considera ca ar fi mai bine sa se achizitioneze o vidanja la 

primarie, avand in vedere atat faptul ca sumele cheltuite lunar cu acest tip de servicii este 

destul de mare, cat si faptul ca se pot incasa bani din astfel de servicii , la nivelul comunei 

Unguriu . 

Consilier Dragulin Paul intreaba ce se mai face cu caminul cultural si solicita acordarea de 

ajutoare de urgenta pentru 2 familii precizand faptul ca aceste cereri s-au facut cu mult timp in 

urma si nu s-a dat curs acestora si spera ca aceste familii sa fie ajutate in cursul anului 2013 . 

Primarul comunei Unguriu , d-l Tirizica Gheorghita, precizeaza ca sunt foarte multe 

necesitati la nivelul comunei Unguriu , neputandu-se rezolva toate acestea ; in legatura cu 

Caminul cultural exista solutia atragerii de fonduri externe nerambursabile si se vor face 

demersurile necesare in acest sens ;  precizeaza faptul ca nu va acorda ajutoare sociale decat 

numai dupa ce se va rezolva problema cu salariile angajatilor primariei comunei Unguriu , 

stiute fiind problemele similar din anul 2012 , an in care cu sprijinul Presedintelui Consiliului 

udetean Buzau , d-l Bîgiu Marian , s-a rezolvat aceasta problema . Aduce la cunostinta faptul 

ca este in curs de finalizare procedura de reevaluare a bunurilor din domeniul public si privat 

al comunei Unguriu , imediat dupa finalizare urmand a face demersurile necesare de inchiriere 

/ concesionare a tuturor terenurilor solicitate , in conformitate cu prevederile legale . 

Consilier Bica George intreaba de ce nu a participat la sedinta si d-na Enachescu Elena , 

contabila primariei , in conditiile in care este vorba de bugetul local ; de asemenea intreba cine 

este responsabilul cu problemele specifice de achizitii publice , considerand ca si aceasta 

persoana trebuia sa fie prezenta ; considera prezenta celor nominalizati anterior extrem de 

necesara pentru lamurirea unor aspecte de ordin financiar-contabil , sunt greseli in anexele la 

proiectul de hotarare , in conditiile in care este trecut anul 2012 si nu anul 2013 etc. . Solicita 

ca la toate sedintele ulterioare care vor avea ca obiect bugetul local sa fie prezenti si angajatii 

de specilitate , care pot da lamuriri suplimetare . 

Consilier Crenga Cornel considera ca ar fi fost bine ca la aceasta sedinta sa participle si d-na 

contabila Enachescu Elena , asa cum s-a intamplat in anii anteriori , pentru ca mai sunt mici 

scapari / inadvertente care trebuie lamurite . 

Primarul comunei Unguriu , d-l Tirizică Gheorghiţă, a luat act de solicitarile venite si afirma 

ca va tine cont de acestea pe viitor , precizand faptul ca nu considera ca au fost aspecte legate 

de buget care nu au fost lamurite in cadrul sedintei .  

 Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare  ,  se trece la vot , 

urmare caruia au rezultat 11 voturi pentru , proiectul de hotarare fiind adoptat . 

 Presedintele de sedinta , d-l Mitu Ion , prezinta proiectul aflat la punctul 2 pe 

ordinea de zi a sedintei . 

Primarul comunei Unguriu  , d-l Tirizica Gheorghita , precizeaza faptul ca numarul de 

personal prevazut este acelasi cu cel existent in anul 2012 si respecta prevederile O.U.G. nr. 

63-2010 , numarul maxim de personal comunicat de Institutia Prefectului  fiind de 21 . 

Modificarile survenite sunt : 

- la nivelul angajatilor contractuali , acestia se vor regasi , in totalitate , la Serviciul de apa 

Unguriu , desfiintandu-se Compartimentul Administrativ , lucru necesar avand in vedere 

faptul ca acest serviciu trebuie sa functioneze in parametri normali , insa exista un deficit de 



personal ; astfel vor intra la serviciul de apa si ceilalti 5 angajati contractuali existenti in 

organigrama , alaturi de cei 3 angajati la acest serviciu ; 

- se transforma functia contractuala de muncitor calificat IV ocupat de d-na Sava Mihaela in 

functia contracutala de  casier , stiut fiiind faptul ca , pana in acest an , aceasta cumula 

atributiile de casier cu alte atributii la nivelul primariei comunei Unguriu  ( registratura, 

secretariat ) , insa odata cu infiintarea serviciului de apa va desfasura activitatea specifica; 

- postul de secretar (secretariat) existent in organigrama anului 2012 s-a transformat in 

muncitor calificat (instalator, electrician etc. ) , post unic, care va trebui ocupat in conditiile 

legii .      

  Modificarile survenite se vor produce incepand cu luna urmatoare adoptarii 

proiectului de hotarare , data pana la care se spera ca se va reusi obtinerea licentei ANRSC de 

catre serviciul de apa Unguriu .  

Consilier Creanga Cornel intreaba cine face interventiile la intalatiile de alimentare cu apa 

din comuna pentru ca este o mare problema , din cate stie , cu lipsa oamenilor calificati , cel 

mai frecvent fiind vazut Iosif Sorinel la interventii . 

Primarul comunei Unguriu , d-l Tirizica Gheorghita precizeaza ca sunt probleme cu 

efectuarea interventilor la sistemul de alimentare cu apa , in conditiile in care personalul 

existent este mai mult pe hartie si mai putin pe teren ; Iosif Constantin este in concediu fara 

plata , Dragoiu Viorel si Iosif Sorinel au avut probleme de sanatate , respectiv au fost in 

concedii medicale , conditii in care nu se poate desfasura activitatea serviciului , plus 

problemele cu indisciplina unora dintre acestia ; asa cum a mai spus , Serviciul de apa se poate 

reorganiza , se pot face disponibilizari in masura in care nu se face treaba , angajatii trebuie sa 

stie meserie nu numai sa aibe diploma . 

Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare  ,  se trece la vot , urmare 

caruia au rezultat 11 voturi pentru , proiectul de hotarare fiind adoptat . 

  

                   Constatandu-se ca ordinea de zi a sedintei a fost epuizata, nemaifiind inscrieri la 

cuvant , presedintele de sedinta , d-l Mitu Ion  , viceprimar al comunei Unguriu ,  declara 

inchisa sedinta consiliului local Unguriu . 

 Drept pentru care a fost incheiat acest proces-verbal. 

 

 

 

                   PRESEDINTE ,                                       SECRETAR COMUNĂ, 

                     MITU ION                                          MARIN ADRIAN VASILE    


