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PROCES – VERBAL  

Incheiat astazi , 23.07.2013  
 

 

 

  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. 167/2013 ,  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 Sava Iulian , constata ca  prin adresa nr. 3419 din 

19.07.2013  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 aprobarea organigramei şi ştatului de funcţii pentru 

aparatul de specialitate (funcţii publice si funcţii contractuale) al primarului  

comunei UNGURIU, judeţul Buzău .  

2. Proiect de hotărâre privind primirea unui nou membru şi modificarea Actului 

Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 

2008”, la care comuna  Unguriu este membru asociat , 

 

ordinea de zi  fiind  aprobata  cu 11 voturi pentru din cei 11 consilieri locali prezenti.

  

 Presedintele de sedinta , d-l Sava Iulian , prezinta proiectul aflat la pct. 1 pe 

ordinea de zi a sedintei si da cuvantul secretarului comunei Unguriu pentru a face detalii 

suplimentare . 

 Secretarul comunei Unguriu , d-l Marin Adrian Vasile,  aduce la cunostinta 

consilierilor locali ca , urmare aparitiei O.U.G. nr.  77/2013, toate unitatile administrativ-

teritoriale au parcurs procedura de avizare a functiilor publice si contractuale , aviz dat de 

Agentia Nationala a Functionarilor Publici Bucuresti . La nivelul primariei comunei Unguriu 

s-a reusit pastrarea aceleiasi structuri organizatorice , respectiv un total de  21 posturi  

(inclusiv primar si viceprimar) dintre acestea 3 fiind vacante .Singura modificare fata de 

organigrama aprobata pentru anul 2013 este transformarea unui post de muncitor calificat 4 de 

la Serviciul de alimentare cu apa Unguriu in muncitor calificat 3 (sudor) . Trebuie mentionat 

faptul ca existenta acestor posturi vacante nu inseamna neaparat si ocuparea lor , dat fiind 

faptul ca nu exista resursele financiare necesare platii acestora . 

  



 Consilier Bica George intreaba daca se mai pastreaza in continuare procedura 

angajarii unei personae la 7 posturi disponibilizate  , secretarul comunei Unguriu precizand 

ca dupa finalizarea procedurilor de avizare a organigramelor se va putea face angajare la 

fiecare disponibilizare in raport de 1/1 .  

 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 Sava Iulian , prezinta proiectul aflat la pct. 2 pe 

ordinea de zi a sedintei . 

 

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

rezultat 11  voturi pentru , proiectul de hotarare fiind adoptat . 

 

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

cuvant , presedintele de sedinta , d-l Sava Iulian  ,  declara inchisa sedinta consiliului local 

Unguriu . 

 Drept pentru care a fost incheiat acest proces-verbal. 

 

 

 

                   PRESEDINTE ,                                       SECRETAR COMUNĂ, 

                   SAVA IULIAN                                      MARIN ADRIAN VASILE    


