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

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

Tirizică Gheorghiţă , prin dispoziţia nr. 100/2013 ,  la care au participat un numar de 9 

consilieri locali (absenţi motivat fiind consilierii Sava Iulian si Sturzoiu Doru) , 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 9 voturi pentru . 

Preşedintele de şedinţă , d-l Mitu Ion , constată ca  prin adresa nr. 2003 din 

18.03.2013  au fost convocaţi consilierii locali în şedinţa de îndată 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 şedinţa de consiliu local şi dă 

citire ordinii de zi a acesteia , care este următoarea : 

1.Proiect de hotărâre aprobarea preţului apei potabile furnizate de serviciul public de 

alimentare cu apă Unguriu, aprobarea cotei anuale a pierderilor de apa si darea în administrare 

a sistemului public de alimentare cu apă Unguriu , judeţul Buzău ,  

Ordine de zi aprobata cu 9 voturi pentru din cei 9 consilieri locali prezenţi la şedinţă . 

 

Primarul comunei Unguriu , d-l Tirizică Gheorghiţă , face precizarea faptului că a fost 

convocată şedinţa de îndată a Consiliului  local Unguriu , întrucât avizul ANRSC pentru preţul 

de cost al apei a sosit în data de 17.04.2013 şi datorită caracterului permanent al furnizării apei 

către populaţie , în contextul adresei Instituţiei Prefectului jud. Buzău nr. 4585/2013, prin care 

se solicită revocarea HCL Unguriu nr. 38/2012 , se cuvenea a se aproba extrem de urgent 

această hotărâre . După cum se ştie , initiativa de a reda locuitorilor comunei apa a fost un 

deziderat al campaniei electorale din vara lui 2012 , una din primele măsuri luate în calitate de 

primar al comunei fiind revocarea hotărârilor de consiliu local ce vizau furnizarea apei prin 

Compania de Apă Buzau şi punerea bazelor unui Serviciu propriu de alimentare cu apă în 

comuna Unguriu . Demersurile au început imediat după alegerile locale din luna iunie 2012 , 

prin emiterea hotărârilor  de înfiinţare a serviciului , de stabilire a modalităţii de gestiune , 

aprobarea documentaţiilor , caietelor de sarcini , regulamentului acestuia , respectiv obţinerea 

avizului ANRSC pentru acest serviciu  , care a fost înregistrat în evidenţele ANRSC ca 

operator înca din anul 2006 . Se dă citire , în continuare , avizului ANRSC nr. 101311/16.04. 

2013 privind preţul apei furnizate în comuna Unguriu şi către terţi - 2,5 lei/mc apă  -  preţul 

fiind unul mic , raportat la cheltuielile serviciului de apă,  întrucât s-au luat în calcul numai 

cheltuielile materiale şi nu şi cele de capital . Urmează ca,  după 6 luni de la avizarea acestui 

preţ , să se procedeze , în conformitate cu prevederile legale , la efectuarea demersurilor 

necesare de ajustare a preţului luând în calcul şi componenta dezvoltare a sistemului de 

alimentare cu apă şi a Serviciului , în general . În continuare , se dă citire proiectului de 

hotărâre . Se face menţiunea faptului că sistemul de alimentare cu apa “Pe Vale” este inclus in 

sistem , chiar daca această sursă nu este folosită , întrucat la analizele efectuate concentraţia de 



fier a fost prea ridicată , avându-se în vedere , pe viitor , necesitatea reabilitării acesteia ; după 

cum se ştie , această sursă a fost curăţată însa nu s-a putut face mai mult cu resursele existente, 

motiv pentru care va rămâne în conservare . 

 Primarul comunei Unguriu , d-l Tirizică Gheorghiţă, aduce la cunostinţă faptul că este în 

curs de finalizare reevaluarea bunurilor comunei Unguriu , iar când se va finaliza acest demers 

se vor putea inţia procedurile legale de închiriere/concesionare a bunurilor proprietate privată 

sau publică ale comunei pentru care există solicitări . Aduce la cunostinţă că la sfârşitul lunii 

aprilie va avea loc şi şedinţa ordinară a Consiliului local Unguriu . Precizează faptul că se va 

deplasa personal în comună , împreună cu viceprimarul comunei şi cu personal  din primărie , 

pentru a transmite adresele privind gospodărirea comunală , având în vedere faptul cî este mai 

dificilă implicarea consilierilor locali în acest demers datorită faptului că aceştia sunt implicaţi 

în alte activităţi curente , de regulă , la locul de muncă şi nu se pot deplasa în acelasi timp în 

teritoriu .  

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

preşedintele de şedinţă , d-l Mitu Ion  , viceprimar al comunei Unguriu ,  declară închisă 

şedinţa Consiliului local Unguriu . 

 Drept pentru care a fost încheiat acest proces-verbal. 

 

 

 

                   PREŞEDINTE ,                                       SECRETAR COMUNĂ, 

                     MITU ION                                          MARIN ADRIAN VASILE    


