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Incheiat astazi , 07.01.2013  
 

  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. 1/2013 ,  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 Creanga Cornel, constata ca  prin adresa nr. 38 din 

03.01.2013  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 stablirea impozitelor şi taxelor locale , precum  şi a 

amenzilor aplicabile pentru anul 2013, de la nivelul comunei Unguriu , judeţul Buzău, 

ordine de zi  a sedintei ce este aprobata  cu 10 voturi pentru din cei 10 consilieri locali prezenti. 

 

 Presedintele de sedinta , d-l Creanga Cornel, ureaza , mai intai , un La multi ani 

tuturor celor de fata , un an mai bun si sanatate , apoi prezinta proiectul aflat pe ordinea de zi a 

sedintei .  

 Consilier Creanga Cornel , presedintele de sedinta , mentioneaza faptul ca a 

urmarit cu atentie in mass-media subiectul majorarii/nemajorarii cuantumului impozitelor si 

taxelor locale si a observat ca lucrurile nu s-au clarificat nicidecum , existand declaratii 

contradictorii in acest sens .  

 Primarul comunei Unguriu , d-l Tirizică Gheorghiţă mentioneaza faptul ca prin 

HG 1309/2012 s-au majorat impozitele si taxele locale la terenuri si cladiri cu indicele de 

inflatie de 16,05% , iar la impozitul pe mijloacele de transport auto solicita o majorare tot cu 

indicele de inflatie in cuantum de 16,05% , aducand la cunostinta faptul ca in ultimii 3 ani nu 

au mai fost marite impozitele si taxele locale la nivelul comunei Unguriu . Apoi , da citire 

proiectului de hotarare , astfel cum a fost initiat , supunand punctual votului consilierilor locali 

toate categoriile de impozite si  taxe locale , respectiv amenzi prevazute in acesta . 

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

caruia au rezultat 11 voturi pentru , proiectul de hotarare fiind adoptat astfel cum a fost 

modificat si completat in cadrul sedintei consiliului local . 

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

cuvant , presedintele de sedinta , d-l consilier  Creanga Cornel , declara inchisa sedinta 

consiliului local Unguriu . 

 Drept pentru care a fost incheiat acest proces-verbal. 

 

                   PRESEDINTE ,                                       SECRETAR COMUNĂ, 

               CREANGA CORNEL                                MARIN ADRIAN VASILE    


