
CONSILIUL LOCAL UNGURIU 

                     JUDETUL BUZAU  
 

PROCES – VERBAL  

Incheiat astazi , 03.06.2013  
 

  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. 123/2013 ,  la care au participat un numar de 10 

consilieri locali (absent nemotivat consilier Creanga Cornel) , 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 10 voturi pentru . 

Presedintele de sedinta , d-l Mitu Ion , constata ca  prin adresa nr. 2603 din 

30.05.2013  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 promovării proiectului„Dezvoltarea şi creşterea 

eficienţei serviciilor electronice în cadrul autorităţilor publice din judeţul Buzău” în 

cadrul Programului Operaţional Sectorial “Creşterea Competivităţii Economice”, a 

cheltuielilor legate de proiect şi a acordului de parteneriat , 

 

ordinea de zi  fiind  aprobata  cu 10 voturi pentru din cei 10 consilieri locali prezenti.

  

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

sedintei . 

 Primarul comunei Unguriu , d-l Tirizica Gheorghita : 

- precizeaza faptul ca initiativa acestui proiect apartine presedintelui Consiliului judetean 

Buzau , d-l Bigiu Marian Cristinel , fiind vorba de implementarea unui sistem integrat 

electronic la nivelul unitatilor administrative-teritoriale , cofinantarea fiind asigurata in 

totalitate de catre Consiliul judetean Buzau ;   

- in continuare prezinta anexele la proiectul de hotarare , punandu-se accent pe utilitatea 

implementarii acestui proiect ce nu presupune nicio cheltuiala suplimentara din partea 

Comunei Unguriu . 

 Consilier Ristea Florin afirma faptul ca,  initial , introducerea calculatoarelor dupa 

anii 1990 a determinat  marirea numarului de angajati pentru faptul ca se tineau evidente atat 

in format scris cat si in format electronic , astfel ca in Consiliul udetean Buzau daca dupa 1990 

erau 86 de angajati in total , acum sunt 85 numai la Directia urbanism si amenajarea 

teritoriului .  

 Consilier Bica George intreaba ce programe se vor folosi in cadrul acestui proiect, 

considerand ca ar fi trebuit sa se cunoasca exact ce programe de calculator se doreste a fi 

implementate pentru ca stie din perioada cat a fost viceprimar al comunei ca nu toate 

programele de calculator sunt functionale / usor de utilizat ; considera ca trebuia mai intai sa 

se fi stiut continutul acestor programe , daca sunt bune si abia dupa aceea sa se dea un verdict . 



  Primarul comunei Unguriu , d-l Tirizică Gheorghiţă  raspunde ca fiecare comuna avea 

programe (registrul agricol, contabilitate , urbanism etc.) insa aceste programe , de cele mai 

multe ori , nu erau compatibile unele cu altele , prin acest proiect urmarindu-se a se crea 

premisele existentei unui proiect integrat , sa se poata face schimb rapid de informatii intre 

entitatile publice .  

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

urmare caruia au rezultat 10  voturi pentru , proiectul de hotarare fiind adoptat . 

  

Primarul comunei Unguriu , d-l Tirizica Gheorghita : 

-In legatura cu proiectul de executie al canalizarii , metioneaza ca a facut demersuri atat la 

nivel judetean cat si la nivel ministerial pentru deblocarea fondurilor necesare finalizarii 

investitiei ; in acest sens , urmare adreselor efectuate la Consiliul judetean Buzau se pare ca 

se va aloca suma de 200.000 Ron pentru aceasta lucrare ; de asemenea , s-au facut 

demersuri la Ministerul Dezvoltarii Regionale , cel care a preluat programele efectuate in 

baza OG 7/2006 , cum este si canalizarea , in sensul alocarii de bani pentru finalizarea 

acestei investitii ;  

-mentioneaza faptul ca din totalul de 360.000 ron  (valoarea totala a investitiei)  s-au 

efectuat si platit lucrari in valoare de 180.000 ron , reprezentand 9,23 km retea canalizare , 

mai sunt de executat 800 ml canalizare si statia de epurare ; statiea de epurare are un cost 

foarte ridicat avand valoarea , conform proiectului, de aproximativ 140.000 Ron . S-a 

interesat si la aceasta ora se pot gasi statii de epurare mai ieftine insa va trebui sa se faca 

reproiectarea care este si aceasta costisitoare ; 

- in legatura cu sistemul de alimentare cu apa din comuna afirma ca sursele existente 

asigura necesarul de apa al comunei , cel putin pana la aceasta data ; 

-precizeaza faptul ca in luna iunie va avea loc si sedinta ordinara a comunei Unguriu care 

va avea pe ordinea de zi un proiect de hotarare de modificare a denumirii si datei 

desfasurarii Zilei comunei Unguriu , solicitand consilierilor locali gasirea unei denumiri 

adecvate ; considera ca data desfasurarii acestei sarbatori ar fi buna in luna august , cand se 

intorc si tinerii plecati la munca in strainatate , considerand a fi o data buna prima duminica 

de dupa Sf Maria .  

                   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    


