
CONSILIUL LOCAL UNGURIU 

                     JUDEŢUL BUZĂU  
 

PROCES – VERBAL  

Încheiat astăzi , 09.09.2013  
 

  Azi , data de mai sus , are loc în sala de şedinţe a primăriei comunei Unguriu, 

şedinţa extraordinară a Consiliului Local Unguriu , iniţiată de primarul comunei Unguriu , d-l 

Tirizică Gheorghiţă , prin dispoziţia nr. 183/2013 ,  la care au participat un număr de 11 

consilieri locali, primarul şi secretarul comunei Unguriu .  

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

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

Preşedintele de sedinţă , d-l Sava Iulian , constată că prin adresa nr. 3977 din 

05.09.2013  au fost convocati consilierii locali în şedinţă extraordinară a Consiliului local 

Unguriu, odată cu convocatorul fiindu-le transmise şi materialele de şedinţă . Constată că sunt 

întrunite condiţiile legale de desfăşurare a şedinţei , declarând deschisî şedinţa de consiliu 

local şi dă citire ordinii de zi a acesteia , care este următoarea : 

1.Proiect de hotărâre privind rectificarea Bugetului comunei Unguriu 

pentru anul 2013 , 

 

ordine de zi  aprobată  cu 11 voturi pentru din cei 11 consilieri locali prezenti. 

  

Presedintele de sedinta , d-l Sava Iulian , prezintă proiectul aflat pe ordinea de zi a şedinţei . 

 

Primarul comunei Unguriu , d-l Tirizică Gheorghiţă : 

- precizează faptul că , la fel ca şi în anul precedent, bugetul şcolii încarcă bugetul general 

aferent salariilor , astfel că spre sfârşitul anului este necesar a se adopta hotărâri de rectificări 

ale bugetului având ca obiect diminuarea sumelor alocate pentru salarii la şcoală , unde există 

excedent şi direcţionarea acestora către primărie , unde există deficit  ; 

- de asemenea , se propune prin acest proiect modificarea sumelor defalcate din TVA , 

respectiv mutarea sumei de 39000 ron din trimestrul  III în trimestrul IV , conform adresei 

A.J.F.P.  Buzau nr. 4579/23.08.2013 ; 

- precizează faptul că în bugetul iniţial a fost prevăzută suma de 10000 lei pentru reparaţii 

faţadă primărie , însă s-a găsit o breşă legală şi s-a reuşit să se refacă faţadă pe banii 

constructorului ; 

- banii alocaţi pentru amenajare zona Ciuciure , dat fiind faptul că apa este folosită pentru 

cetăţenii comunei şi în beneficiul acestora prin captarea în bazinele proprii sistemului de 

alimentare cu apă Unguriu , se propun a fi redirectionaţi, alături de cei 10000 lei prevăzuţi 

iniţial pentru faţada primăriei , astfel : 

   - 20000 lei pentru investiţii serviciul de alimentare cu apă  

   - 20000 lei pentru suplimentarea sumelor alocate pentru edificarea terenului de sport . 

-sumele alocate pentru serviciul de alimentare cu apă vor fi utilizate pentru racordarea cât mai 

multor gospodării ale comunei Unguriu la reţeaua proprie de alimentare cu apă a comunei 

Unguriu , cu menţiunea că de la un număr de 185 gospodarii racordate iniţial s-a ajuns la un 

număr de aproximativ 600 gospodării racordate la sistemul de alimentare cu apă Unguriu ; 



-aduce la cunostinţă consilierilor locali faptul că marţi , 10.09.2013 va avea loc vizita în teren 

privitor la proiectul de achiziţie a buldoexcavatorului ; 

- până la sfârşitul lunii se va organiza şi sedinţa ordinară a lunii septembrie . 

Consilier Sturzoiu Doru solicită să se găsească o soluţie pentru zona Tudosescu unde există 

risc ridicat pentru producerea de accidente rutiere şi solicită precizari cu privire la potabilitatea 

apei . 

  Primarul comunei Unguriu , d-l Tirizică Gheorghiţă  raspunde ca se monitorizează 

permanent calitatea apei potabile din toată comuna , s-au facut probe şi la cişmeaua din zona 

Tudosescu şi s-a constatat faptul că se depaşea foarte puţin limita maximă admisa pentru nitriţi , 

fapt pentru care a fost amplasat un afiş cu atenţionare asupra acestei situaţii precum şi a 

potenţialului risc pentru copiii mai mici de 3 ani , aşa cum prevede legislaţia în domeniu ; în 

continuare se fac demersurile necesare identificării sursei poluării şi stopării acesteia  . 

Consilier sava Iulian , preşedintele de şedinţă , întreabă în ce stadiu este şcoala gimnazială 

Unguriu , dacă aceasta este pregatită pentru începerea noului an şcolar ; de asemenea , solicită 

luarea de măsuri de balastare a drumurilor săteşti . 

Primarul comunei Unguriu , d-l Tirizică Gheorghiţă, precizează că în ceea ce priveşte 

pregătirea şcolii gimnaziale “Ing. Oprisan Iarca” Unguriu pentru începerea noului an şcolar , 

s-au făcut demersurile necesare asigurării condiţiilor optime de desfăşurare a activităţii şcolii , 

astfel că se poate spune că nu sunt probleme ăn acest sens . 

Viceprimarul comunei Unguriu , d-l Mitu Ion , precizează faptul că angajaţii şcolii şi-au 

făcut foarte bine treaba , ajutaţi fiind în permanenţă de primărie , pentru ca aceasta să fie 

pregatită pentru noul an şcolar . 

Consilier Bica George precizează faptul că în zona “Pe Vale” sunt probleme cu circulaţia 

căruţelor , oamenii se plâng că nu se poate circula şi solicită a se găsi o soluţie pentru a 

remedia această problemă   . 

 Nemaifiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre  ,  se trece la vot , 

urmare căruia au rezultat 11 voturi pentru , proiectul de hotărâre fiind adoptat . 

                   Constatându-se că ordinea de zi a şedinţei a fost epuizată, nemaifiind înscrieri la 

cuvânt , preşedintele de şedinţă , d-l consilier Sava Iulian  ,  declară închisă şedinţa 

consiliului local Unguriu . 

 Drept pentru care a fost încheiat acest proces-verbal. 

 

 

 

                   PRESEDINTE ,                                       SECRETAR COMUNĂ, 

                  SAVA IULIAN                                      MARIN ADRIAN VASILE    


