
CONSILIUL LOCAL UNGURIU 

                     JUDETUL BUZAU  
 

PROCES – VERBAL  

Incheiat astazi , 19.02.2013  
 

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

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

Tirizica Gheorghita , prin dispozitia nr. 29/2013 ,  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. 796 

din 13.02.2013  au fost convocati consilierii locali in sedinta ordinara 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 constatarea încetării de drept , prin demisie , a mandatului  

de viceprimar al comunei Unguriu .  

2. Proiect de hotarare privind alegerea viceprimarului comunei Unguriu , judetul Buzau . 

3.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind procedurile administrative 

gestionate de către secretarul unităţii administrativ-teritoriale, privind relaţia intre 

autorităţile publice comunale, intre acestea si prefect, precum si intre autorităţile publice 

comunale si autorităţile publice judeţene ; 

4.Proiect de hotarare privind primirea unui nou membru şi modificarea Actului Constitutiv 

şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care comuna  

Unguriu este membru asociat . 

5. Prezentarea raportului privind starea economica , sociala si de mediu  , respectiv a 

raportului privind situatia gestionarii bunurilor comunei Unguriu , judetul Buzau .  

6. Diverse . 

ordine de zi  a sedintei ce este aprobata  cu 11 voturi pentru din cei 11 consilieri locali prezenti. 

 Presedintele de sedinta , d-l Creanga Cornel, prezinta proiectul aflat la punctul 1 

pe ordinea de zi a sedintei . Acesta intreaba pe consilier Bica George care a fost motivatia 

demisiei din functia de viceprimar al comunei Unguriu . 

 Consilier Bica George incepe prin a multumi celor care l-au votat pe 16. Iunie 

.2012 , cat si celor care nu l-au votat . Precizeaza faptul ca motivatia demisiei este una 

intemeiata , acesta dorind sa lucreze pentru comuna , in beneficiul locuitorilor ei , iar in 

conditiile existente a preferat sa nu mai continue aceasta activitate  . Considera ca , in 

conditiile in care o lunga perioada de timp , inainte sa fie ales viceprimar al comunei Unguriu , 

comuna nu a avut viceprimar , a depus eforturi constante pentru a se face treaba in comuna 

Unguriu , tinand cont de resursele umane si materiale existente . Considera ca d-l primar al 

comunei Unguriu  i-a cautat “nod in papura” pentru orice lucru , iar in conditiile date a 

considerat ca nu se mai poate continua colaborarea . Precizeaza ca nu a mai fost tratat 

niciodata asa cum a fost tratat de primarul comunei Unguriu , solicitandu-i-se note de relatii 

”ca la CFR” , a fost jignit cum nu i s-a mai intamplat pana acum , acesta fiind motivatia pentru 



care a considerat ca este mai bine sa nu mai continue activitatea in functia de viceprimar al 

comunei Unguriu . 

Precizeaza faptul ca este constient de faptul ca poate a mai gresit , nu e perfect , dar nu a mai 

putut colabora cu primarul comunei Unguriu si de aceea a luat aceasta decizie , decizie 

proprie, lasand locul de viceprimar altui consilier local care sa comunice mai bine cu primarul 

comunei , mentionand ca va face tot ceea ce va putea pentru comunitate din pozitia de 

consilier local in cadrul Consiliului local Unguriu . 

Primarul comunei Unguriu , d-l Tirizica Gheorghita , precizeaza ca au fost , in ultima 

perioada , relatii tensionate intre acesta si viceprimarul comunei , legate in special de 

activitatea viceprimarului comunei Unguriu , iar in conditiile date nu se mai putea lucra in 

continuare . In interiorul PSD Unguriu s-a discutat aceasta problema , se stia de problemele 

existente . De asemenea , d-l Bica George , a primit nota de relatii in ceea ce priveste relatia 

tensionata pe care a avut-o cu angajatii primariei si , in conditiile date , a considerat ca s-a 

ajuns la o limita . Pe acest fond considera ca activitatea de viceprimar a d-lui Bica George a 

fost nesatisfacatoare si , urmare consultarii cu membrii PSD Unguriu, considera ca acesta 

trebuie inlocuit din aceasta functie . Considera ca nu cere mult de la un viceprimar , dar 

doreste ca urmatorul viceprimar sa comunice mai bine , sa-l inlocuiasca cat timp este plecat , 

sa fie omul care se implica activ in toate problemele comunei , sa fie o persoana care sa 

aplaneze conflictele , nu sa le dezvolte , viceprimarul trebuie sa gaseasca solutii in beneficiul 

cetatenilor . Precizeza faptul ca au fost situatii in care a trebuit sa repare unele lucruri / 

probleme ivite cu anumite institutii cu care primaria a intrat in contact , pe fondul proastei 

gestionari a relatiei cu acestea de catre d-l Bica George . 

Considera ca a avut un mentor foarte bun in perioada cat a fost viceprimar al comunei Unguriu 

in persoana fostului primar al comunei si actual consilier local , d-l Ristea Florin , precizand 

ca in acea perioada nu a iesit din cuvantul primarului . 

Consilier Bica George doreste ca d-l primar sa detalieze acele asa-zise probleme existente si 

precizeaza , inca o data , ca a fost un act unilateral de vointa al acestuia sa demisioneze .  

Primarul comunei Unguriu , d-l Tirizica Gheorghita , preczeaza ca nu mai doreste sa se mai 

insiste pe aceste probleme .  

Consilier Mitu Necsa  isi exprima dezamagirea pentru ceea ce s-a intamplat , cu atat mai mult 

cu cat este vorba de aceeasi achipa , acelasi partid , dezamagirea vine din situatia creata , cu 

atat mai mult cu cat il stie pe d-l Bica George de mic , cunoscandu-l ca pe un om corect , legist 

si nu crede ca este bine pentru comunitate cand se intampla astfel de lucruri . 

Presedintele de sedinta , consilier Creanga Cornel , considera ca nu ar mai trebui sa se 

discute inutil din moment ce este vorba de demisie , viitorul fiind cel care va decide daca si in 

ce masura a fost lucru benefic pentru comunitate .Referitor la stilul “pompieristic” de care s-a 

vorbit , considera ca exista disciplina la CFR insa nu crede ca era mai restrictiva ca la armata . 

 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 Creanga Cornel, prezinta proiectul aflat la punctul 2 

pe ordinea de zi a sedintei , referitor la alegerea viceprimarului comunei Unguriu . 

Primarul comunei Unguriu  , d-l Tirizica Gheorghita , propune ca viceprimar pe consilier 

Mitu Ion . 

Consilier Creanga Cornel proprune ca viceprimar pe consilier Dragulin Paul . 

  



Constatandu-se ca nu mai sunt alte propuneri , secretarul comunei Unguriu , d-l Marin 

Adrian – Vasile , prezinta procedura legala prevazuta de Legea nr. 215/2001 , republicata , 

actualizata , respectiv Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului local  Unguriu , 

precizand faptul ca se va lua o scurta pauza pentru intocmirea buletinelor de vot in vederea 

exercitarii optiunii de alegere a viceprimarului comunei Unguriu .  

 Sedinta se reia  cu primirea de catre fiecare consilier local in parte a unui buletin 

de vot cu cele 2 propuneri , avand imprimate pe acestea , in coltul dreapta sus, stampila 

Consiliului local Unguriu . 

 Consilierii locali isi exprima , prin vot secret , votul , prin introducerea buletinelor 

de vot in urna special pregatita in acest sens . Dupa exercitarea dreptului de vot de catre toti 

consilierii locali , Comisia de validare desface urna si da citire voturilor exprimate , din care a 

rezultat un numar de 11 voturi valabil exprimate , din care 8 voturi pentru consilier Mitu Ion si 

3 voturi pentru consilier Dragulin Paul . Comisia de validare incheie procesul-verbal nr. 

1/2013 care atesta situatia existenta , respectiv alegerea d-lui Mitu Ion in functia de viceprimar 

al comunei Unguriu , judetul Buzau .  

 Secretarul comunei Unguriu , d-l Marin Adrian-Vasile , avand in vedere 

prevederile Legii nr. 161/2003 , pune in vedere viceprimarului ales ca are la dispozitie 15 zile 

pentru a opta intre functia in care a fost ales si cea contractuala pe care o detine , sub 

sanctiunile prevazute de lege . 

Presedintele de sedinta , consilier Creanga Cornel , prezinta punctul 3 aflat pe ordinea de zi a 

sedintei . 

 Secretarul comunei Unguriu , d-l Marin Adrian-Vasile , precizeaza faptul ca materialele de 

sedinta au fost comunicate tuturor consilierilor locali si studiate de acestia , iar in masura in 

care sunt intrebari / nelamuriri  sta la dispozitia acestora . 

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 Creanga Cornel, prezinta proiectul aflat la punctul 4 

de pe ordinea de zi a sedintei .  

Primarul comunei Unguriu, d-l Tirizica Gheorghita ,  precizeza ca propune completarea 

proiectului de hotarare in sensul ca , alaturi de comuna Murgesti , obiectul acesteia sa faca si 

comuna Puiesti , o solicitare in acest sens venind de la Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara “Buzau 2008” dupa trimiterea materialelor catre consilierii locali . 

Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare  ,  se trece la votare acestuia astfel 

cum a fost modificat si completat  , urmare caruia au rezultat 11 voturi pentru , proiectul de 

hotarare fiind adoptat . 

 In continuare , d-l Tirizica Gheorghita , primarul comunei Unguriu , prezinta in 

plen Raportul privind situatia economica sociala si de mediu a comunei Unguriu . 

\- precizeaza ca au fost solicitari de spatii cu destinatie de penitenciar , identificandu-se ca 

locatie “Unitatea Militara Unguriu “ ;  a facut demersurile initiale la Ministerul Justitiei , la 

Ministerul Apararii si la Directia Penitenciarelor , urmand ca in perioada urmatoare sa se 

efectueze si vizita in teren ; precizeaza faptul ca a fost ajutat de d-l deputat Marian Ghiveciu , 

de d-l deputat Scutaru George , care au promis ca vor face demersurile legale pentru a se reusi 

un astfel de proiect in beneficiul comunitatii locale ; considera ca ar fi benefica pentru comuna 

Unguriu acesta investitie , s-ar crea forta de munca , noi venituri la bugetul local , care ar fi de 



mare ajutor pentru comunitatea locala ; sunt 2 penitenciare care se vor edifica la nivelul 

intregii tari si , din cate cunoaste , sunt 10 candidaturi , ramanand de vazut ce se va intampla . 

-precizeza ca in vinerea ce tocmai a trecut a avut loc la sediul primariei comunei Parscov o 

intrunire initiata de deputatii / senatorii USL Buzau , cu sprijinul Consiliului judetean Buzau , 

intrunire la care au participat reprezentanti ai tuturor autoritatilor publice locale de pe Valea 

Buzaului ce au fost deservite de Spitalul Parscov , scopul declarat al acestei intruniri fiind 

acela de a se incepe demersurile de redeschidere a acestui spital , atat de necesara pentru 

aceste comunitati locale ; 

- referitor la canalizare , precizeaza ca se va deplasa personal la Bucuresti , la Ministerul 

Dezvoltarii Regionale petru a se incerca deblocarea fondurilor necesare pentru finalizarea 

lucrarii incepute inca din anul 2009 , numai pentru statia de epurare fiind necesara suma de 

aproximativ 14 miliarde lei vechi . 

 

 In continuare , d-l Tirizica Gheorghita , primarul comunei Unguriu , prezinta in 

plen Raportul privind situatia gestionarii bunurilor comunei Unguriu 

-dupa ce se va finaliza lucrarea privind evaluarea/ reevaluarea bunurilor din domeniul public si 

privat al comunei Unguriu , se vor putea incepe demersurile de inchiriere/ concesionare , se 

vor casa unele bunuri (de ex. masina primariei –dacia care sta nemiscata de 5 ani in curtea 

primariei) , se vor incepe demersuri de asociere in participatiune (moara comunala care trebuie 

redata functiunii etc) . 

 

La punctul “Diverse”: 

-primarul comunei Unguriu  , d-l Tirizica Gheorghita , face precizarea ca s-a solicitat SC Grup 

Romet , proprietarul cladirilor de la intrarea in comuna Unguriu , sat Ojasca , sa precizeze 

daca s-a finalizat constructia din vecinatatea Centrului de zi “Iulia Hasdeu” Ojasca sau care e 

stadiul acestei constructii , solicitandu-se a se lua masuri cu cladirile ce au fost lasate in 

paragina la intrarea in comuna ; 

-consilier Sava Iulian intreaba care e programul la iluminatul public ; 

- primarul comunei precizeaza ca programul este intre 6,30-10,00 seara si intre 5,00-6,30 

dimineata ;  

-consilier Creanga Cornel pune in discutie faptul ca a fost atentionat de catre primarul 

comunei Berca in legatura cu datoriile comunei Unguriu la Serviciul de apa Berca , cuantumul 

acestora fiind de peste 60.000 lei pentru apa furnizata , urmand ca primaria Unguriu sa fie 

notificata in acest sens pentru plata restantelor ; mentioneaza faptul ca i s-a spus ca nici macar 

banii pe care primaria Unguriu ii incaseaza  lunar de la Spitalul Ojasca nu sunt folositi pentru 

achitarea acestor facturi restante ; solicita prezentarea situatiei existente . 

- d-l Tirizica Gheorghita , primarul comunei Unguriu , precizeaza ca se cunoaste situatia , se 

vor face eforturi pentru a reusi ajungerea la zi cu plata arieratelor , insa este foarte  greu in 

conditiile in care exista mari pierderi in reteaua de alimentare cu apa a comunei , sunt 

cheltuieli cu statia de apa (aprox. 7000 lei ) , iar Spitalul Ojasca plateste pe o luna in urma , 

banii incasati fiind folositi in functie de urgente ; se va gasi o solutie de rezolvare a acestei 

probleme pe cale amiabila , cert fiind faptul ca nu sunt bani , sperand ca odata cu aprobarea 

bugetului comunei Unguriu pentru anul 2013 sa se rezolve si aceasta problema ; 



-consilier Bica George considera ca este apa in comuna pentru folosinta proprie a comunei , 

insa trebuie gestionate foarte bine retelele de alimentare cu apa , reduse pierderile din retea si 

chiar stabilit un program in perioadele in care sursa nu poate face fata ; 

-consilier Creanga Cornel intreaba ce s-a mai facut cu problema cetatenilor din zona blocurilor 

Ojasca , problema ridicata de acesta in sedinta anterioara a consiliului local Unguriu ; 

-primarul comunei Unguriu , d-l Tirizica Gheorghita , precizeaza faptul ca a vorbit cu d-l 

Florescu , a ramas sa se intalneasca insa nu s-a respectat data si ora stabilita de comun acord 

de catre d-l Florescu  , conditii in care nu a mai putut ajunge , insa trebuie sa ajunga pentru a 

se rezolva problemele existente ; mentioneaza ca e o nebunie cu reteaua de aductiune a apei 

din zona blocurilor Ojasca , fiind foarte multe tevi in acea zona ; 

-consilier Creanga Cornel precizeaza faptul ca cetatenii din zona blocurilor Ojasca traiesc cu 

impresia ca Spitalul Ojasca incarca facturile lor si de aceea trebuie gasite solutii de rezolvare a 

problemei . 

                   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    


