
CONSILIUL LOCAL UNGURIU 

                     JUDEŢUL BUZĂU  
 

PROCES – VERBAL 

Încheiat astăzi , 23.12.2013 
 

  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. 238/2013 ,  la care au participat un număr de 11 

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 11 voturi pentru, din cei 11 

consilieri prezenti . 

Preşedintele de sedinţă , d-l Bica George , constată că  prin adresa nr. 5502 din 

16.12.2013  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  stabilirea impozitelor şi taxelor locale, precum si a 
amenzilor aplicabile in anul 2014 la nivelul com. Unguriu , judetul Buzau  

2. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de 
interes local aferent anului 2014,pentru repartizarea orelor de muncă 

desfăşurate de beneficiarii prevederilor Legii nr.416/2001, actualizată, la 
nivelul comunei Unguriu , judeţul Buzău 

3. Prezentare raport sem. II 2013 privind situatia asistentilor personali ai persoanelor 

cu handicap grav de la nivelul comunei Unguriu, judeţul Buzău . 
4. Diverse . 

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

ordinii de zi cu : 
- Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului comunei Unguriu 

pentru anul 2013 . 
- Proiect de hotarare privind alegerea preşedintelui de şedinţă al 

Consiliului local Unguriu , judeţul Buzău , pentru o perioada de 3 
luni . 

 

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

11 voturi pentru din cei 11 consilieri locali prezenţi. 

 

 Preşedintele de şedinţă , d-l Bica George, prezintă proiectul aflat la punctul 1 pe 

ordinea de zi a şedinţei . 

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

Gheorghiţă , care menţionează faptul ca se propune a se mentine aceleasi valori ale 

impozitelor si taxelor locale , precum si a amenzilor aplicabile in anul 2014,ca si in anul 2013.  

Nu ne dorim impozite si taxe mari pe care sa nu le incasam , ci din contra , avand in vedere 

vremurile pe care le traversam . 

  



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

căruia au rezultat 11 voturi pentru ale celor 11 consilieri locali prezenţi , proiectul de hotărâre 

fiind adoptat . 

 

 Preşedintele de şedinţă , d-l Bica George, prezintă proiectul aflat la punctul 2 pe 

ordinea de zi a şedinţei .  

 Primarul comunei Unguriu, d-l Tirizică Gheorghiţă , face precizări suplimentare:  

Se mentine structura anului 2013 , cu usoare modificari sustinute de experienta acumulata in 

anul 2013 . 

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

căruia au rezultat 11 voturi pentru ale celor 11 consilieri locali prezenţi , proiectul de hotărâre 

fiind adoptat . 

  

Preşedintele de şedinţă , d-l Bica George, prezintă proiectul aflat la punctul 3 pe ordinea de zi 

a şedinţei .  

 Primarul comunei Unguriu, d-l Tirizică Gheorghiţă , face precizări suplimentare:  

- s-a primit prin Hotararea Consiliului Judetean  Buzau nr. 257 / 2013 suma de 20.000 lei 

pentru calamitati, suma cu destinatie precisa care face obiectul prezentului proiect de hotarare . 

Este vorba de inundatiile din vara lui 2013 , perioada in care comuna Unguriu a fost afectata .. 

Datorii sunt in acest sens la balastiera Magura si la inchirierea utilajelor cu care s-au facut 

interventiile , suma necesara fiind mai mare decat cei 20.000 lei alocati , suma ce urmeaza sa o 

achitam cel tarziu in cursul anului 2014. In anul 2014 se spera a se finaliza procedurile de 

achizitie a buldoexcavataorului care este foarte util pentru comunitatea locala. 

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

căruia au rezultat 11 voturi pentru ale celor 11 consilieri locali prezenţi , proiectul de hotărâre 

fiind adoptat . 

 

Preşedintele de şedinţă , d-l Bica George, prezintă proiectul aflat la punctul 4 pe ordinea de zi 

a şedinţei .  

 Propuneri : consilier Florea Gheorghe propus de consilier Bica George  

 

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

căruia au rezultat 11 voturi pentru ale celor 11 consilieri locali prezenţi , proiectul de hotărâre 

fiind adoptat . 

 

In continuare , este prezentat Raportul pe semestrul II 2013 privind  asistentii personali ai 

persoanelor  cu handicap grav de catre secretarul comunei Unguriu , d-l Marin Adrian Vasile.  

Precizari suplimentare sunt facute de primarul comunei Unguriu care afirma ca sunt si vor fi 

probleme mereu cu plata la zi a drepturilor asistentilor personali , cel mai bine ar fi ca plata 

acestora sa fie preluata direct de la bugetul de stat  , asa cum s-a intamplat la ajutorul social . 

 

La punctul “Diverse” : 

Primarul comunei Unguriu  , d-l Tirizică Gheorghiţă : 

- In anul 2014 va trebui sa finalizam proiectele incepute , este vorba de achizitia 

buldoexcavatorului , apoi este vorba de investitii la sistemul de alimentare cu apa 



Unguriu , trebuie facut un studiu de fezabilitate la apa , un studiu de fezabilitate 

pentru drumuri , eventual un proiect de reabilitare a sistemului de iluminat stradal . 

- Moara : a incercat ca ia utilajele de la Vernesti insa nu s-a reusit acest lucru , o 

moara de mica capacitate este in jur de 30.000 lei ; 

- Nu a uitat de statiile de autobuz insa aceasta investitie se va face  in raport de banii 

existenti . 

- Multumeste de colaborare , a fost un an bun , spera intr-o colaborare cel putin la fel 

de buna si in continuare . 

 

D-l consilier Ristea Florin pune in discutie continuarea ideii de iluminat cu panouri 

fotovoltaice. 

 

 

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

cuvânt , preşedintele de şedinţă , d-l consilier Bica George , declară închisă şedinţa Consiliului 

local Unguriu . 

 Drept pentru care a fost încheiat acest proces-verbal. 

                    

 

                   PREŞEDINTE ,                                       SECRETAR COMUNĂ, 

                  BICA GEORGE                                     MARIN ADRIAN VASILE    


