
CONSILIUL LOCAL UNGURIU 

                     JUDEŢUL BUZĂU  
 

PROCES – VERBAL  

Încheiat astăzi , 11.06.2013  
 

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

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

Tirizică Gheorghiţă , prin dispoziţia nr. 131/2013 ,  la care au participat un număr de 10 

consilieri locali, primarul si secretarul comunei Unguriu .  

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

prezentarea procesului-verbal al şedinţei anterioare  , care este  aprobat cu 10 voturi pentru, 

din cei 10 consilieri prezenti . 

Preşedintele de sedinţă , d-l Mitu Ion , constată că  prin adresa nr. 2671 din 

05.06.2013  au fost convocaţi consilierii locali în şedinta ordinară 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 deschisă sedinta de consiliu local şi dă 

citire ordinii de zi a acesteia , care este următoarea : 
 

1.Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii consiliului local Unguriu nr. 19/2013 

privind aprobarea promovării proiectului “Achiziţie buldoexcavator şi autobasculantă 

pentru serviciul de alimentare cu apă din comuna Unguriu, judeţul Buzău”, în cadrul  

PNDR 2007 - 2013, Măsura 322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea 

serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a 

moştenirii rurale”. 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea promovării proiectului “Achiziţie buldoexcavator 

pentru serviciul de alimentare cu apă din comuna Unguriu, judeţul Buzău”, în cadrul  

PNDR 2007 - 2013, Măsura 322 “Renovarea, dezvoltarea satelor, îmbunatatirea 

serviciilor de bază pentru economia şi populaţia rurală şi punerea în valoare a 

moştenirii rurale”. 

3. Proiect de hotărâre privind modificarea hotărârii Consiliului local Unguriu nr. 

47/2012, privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2013  . 

4. Proiect de hotărâre privind  modificarea denumirii si datei de desfasurare a zilei 

comunei Unguriu , judeţul Buzău . 

5. Diverse . 

Primarul comunei Unguriu  , d-l Tirizică Gheorghiţă , solicită suplimentarea 

ordinii de zi cu proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 

local Unguriu pentru o perioadă de 3 luni . 

Supusă la vot ordinea de zi , astfel cum a fost completata , este aprobată  cu 

10 voturi pentru din cei 10 consilieri locali prezenţi. 

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

ordinea de zi a sedintei . 

Precizări suplimentare sunt facute de primarul comunei Unguriu , d-l Tirizică Gheorghiţă , 

care menţionează faptul că în cadrul şedinţei anterioare a fost aprobat acest proiect de 

hotărâre, cu unanimitate de voturi , mulţumind pentru sprijinul acordat de consilierii locali in 



acest sens . Precizeaza faptul ca , urmare verificarii proiectului aprobat, s-a constatat faptul ca 

introducerea autobasculantei in acest proiect nu intra in randul cheltuielilor considerate 

eligibile in cadrul PNDR Masura 322 , motiv pentru care a initiat procedurile legale de 

revocare a acestei hotarari si de initiere concomitent a unei alt proiect de hotarare in care sa se 

solicite numai buldoexcavatorul .  

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

urmare căruia au rezultat 10 voturi pentru ale celor 10 consilieri locali prezenti ,   proiectul 

de hotărâre fiind adoptat . 

 Preşedintele de şedinţă , d-l Mitu Ion, prezintă proiectul aflat la punctul 2 pe 

ordinea de zi a şedinţei .  

 Consilier Ristea Florin aduce la cunostinta ca in timpul ultimului sau mandat de 

primar al comunei Unguriu s-a intocmit si depus in cadrul programului PNDR Masura 322 un 

proiect integrat in valoare totala de 2.400.000 Euro ( camin batrani, drumuri comunale, traditie 

si cultura) si solicita sa stie daca acest proiect mai poate fi viabil . Solicita aceasta informatie 

intrucat stie ca nu se poate finanta decat un singur proiect pe fiecare masura si nu cumva sa se 

piarda eventual acel proiect in suma de 2.400.000 Euro pentru acest proiect de achizitie a 

buldoexcavatorului cu valoare semnificativ mai redusa . 

 Primarul comunei Unguriu  , d-l Tirizică Gheorghiţă , precizeaza faptul că acel 

proiect nu mai este de actualitate , nefiind considerat eligibil la acea data , conditie in care nu  

este incidenta o dublura de proiecte pe aceasta masura . Aduce la cunostinta faptul ca fiecare 

comuna (membru GAL Colinele Buzaului) primeste 100.000 Euro , acum se va depune acest 

proiect , urmand ca in urmatoarea sesiune sa se faca alt proiect pentru diferenta de bani pana la 

concurenta celor 100.000 Euro  ; din discutiile purtate cu angajatii GAL-ului exista 

posibilitatea unei suplimentari a acestei finantari cu pana la 50% conform Ghidului 

Solicitantului ; In continuare se da citire proiectului de hotarare si a anexelor acestuia ; se 

precizeaza faptul ca a trebuit sa reduca drastic accesoriile buldoexcavatorului pentru ca acest 

proiect sa fie considerat eligibil ; mentioneaza faptul ca TVA-ul va fi suportat de comuna 

Unguriu , fiind considerata suma neeligibila conform PNDR – Masura 322 ; se prezinta 

dotarea buldoexcavatorului ; 

Consilier Sava Iulian intreaba ce este aceasta echipa de implementare a proiectului , pentru ca 

nu a mai fost pana acum . 

Primarul comunei Unguriu  , d-l Tirizică Gheorghiţă, raspunde ca aceasta echipa este 

responsabila cu impelmentarea proiectului , raportari , intocmire caiet sarcini , procedura 

SEAP etc pe o perioada de 6 luni , termen in care proiectului trebuie implementat . 

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

urmare căruia au rezultat 10 voturi pentru ale celor 10 consilieri locali prezenti ,   proiectul 

de hotărâre fiind adoptat . 

Preşedintele de şedinţă , d-l Mitu Ion, prezintă proiectul aflat la punctul 3 pe ordinea de zi a 

şedinţei .  

Consilier Sava Iulian intreaba daca s-a modificat aceasta taxa . 

Secretarul comunei Unguriu, dl Marin Adrian Vasile , precizeaza faptul ca aceasta taxa 

reprezinta taxa pentru derularea procedurilor de divort pe cale administrativa la nivelul 

comunei Unguriu , taxa care nu a mai existat pana acum , fiind indrodusa prin Legea nr. 

127/2013 .  



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

urmare căruia au rezultat 10 voturi pentru ale celor 10 consilieri locali prezenti ,   proiectul 

de hotărâre fiind adoptat . 

Preşedintele de şedinţă , d-l Mitu Ion, prezintă proiectul aflat la punctul 4 pe ordinea de zi a 

şedinţei .  

Primarul comunei Unguriu  , d-l Tirizică Gheorghiţă, considera ca era nevoie de o 

schimbare referitor la denumirea si datei de desfasurare a Zilei comunei Unguriu , in conditiile 

in care acesta sarbatoare nu a fost decat sporadic valorificata ; in acest sens s-a consultat cu 

directorul Directiei de Cultura Buzau cu privire la perioada optima de desfasurare a acestei 

sarbatori , promitandu-i-se sprijinul in legatura cu activitatile artistice ce ar putea fi organizate 

cu aceasta ocazie ; considera ca organizarea unei astfel de sarbatori ar fi benefica pentru 

oamenii comunitatii , urmand ca printr-o hotarare ulterioara a Consiliului local Unguriu sa se 

stabileasca in concret si activitatile ce se vor desfasura cu ocazia Zilei comunei Unguriu . 

Consilier Ristea Florin solicita sa nu se schimbe denumirea avuta anterior , respectiv “Glasul 

pamantului, Glasul carbunelui” , avand in vedere traditia existenta in comuna Unguriu , 

considerand ca aceasta denumire reprezinta comuna Unguriu . 

Primarul comunei Unguriu  , d-l Tirizică Gheorghiţă, precizeaza faptul ca a propus aceasta 

denumire urmare deselor articole aparute in presa in care era elogiata calitatea apei de la 

Ciuciure , apa care este un brand local ; mentioneaza ca e posibil ca in acest prim an sa nu se 

desfasoare aceasta sarbatoare datorita timpului scurt ramas cat si inexistentei fondurilor 

necesare , insa va face tot posibilul ca aceasta sarbatoare sa se desfasoare .  

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

urmare căruia au rezultat 9 voturi pentru, 0 impotriva si 1 abtinere a consilierului Ristea 

Florin din cei 10 consilieri locali prezenti ,   proiectul de hotărâre fiind adoptat . 

Consilier Ristea Florin motiveaza abtinerea prin faptul ca acesta considera ca vechea 

denumire era reprezentativa pentru o comunitate preponderent cu origini miniere .  

Preşedintele de şedinţă , d-l Mitu Ion, prezintă proiectul aflat la punctul 5 pe ordinea de zi a 

şedinţei , privind alegerea presedintelui de sedinta pe o perioada de 3 luni . 

Consilier Ristea Florin propune ca presedinte pe consilier Sava Iulian , propunere ce este 

aprobata cu unanimitate de voturi (10 pentru) . 
                   Constatându-se că ordinea de zi a şedinţei a fost epuizată, nemaifiind înscrieri la 

cuvânt , preşedintele de şedinţă , d-l consilier/viceprimar  Mitu Ion , declară închisă şedinţa 

Consiliului local Unguriu . 

 Drept pentru care a fost încheiat acest proces-verbal. 

 

 

 

                   PREŞEDINTE ,                                       SECRETAR COMUNĂ, 

                      MITU ION                                          MARIN ADRIAN VASILE    


