
CONSILIUL LOCAL UNGURIU 

                     JUDEŢUL BUZĂU  
 

PROCES – VERBAL  

Încheiat astăzi , 24.05.2013  
 

  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. 115/2013 ,  la care au participat initial un număr de 10 

consilieri locali, primarul , secretarul comunei Unguriu , precum si cetatenii Matei Gheorghe 

si Irimia Gheorghe . Pe parcursul sedintei a sosit si consilier Sava Iulian .  

  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. 2411 din 

17.05.2013  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 aprobarea planului de achizitii publice al 

comunei Unguriu , judeţul Buzău , pentru anul 2013 . 

2.Proiect de hotărâre 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”. 

 3. Diverse  , 

ordine de zi  a şedinţei ce 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 mentionează faptul că , dupa cum se stie , în fiecare an se aprobă o serie de hotarari 

necesare bunului mers al administratiei publice locale , una dintre acestea fiind si cea inscrisa 

pe ordinea de zi a sedintei , referitoare la aprobarea planului de achizitii publice de la nivelul 

comunei Unguriu , pentru anul 2013 . Planul de achizitii publice propus este unul orientativ 

pentru ca , in cursul anului,  apar modificari si tocmai de aceea prin acest proiect de hotarare 

este imputernicit primarul comunei sa faca modificari asupra acestuia , cu incadrarea in 

bugetul alocat .  

 Consilier Bica George intreaba de ce valoarea estemativa din planul de achizitii 

este trecuta in Euro ? 

 Secretarul comunei Unguriu , d-l Marin Adrian Vasile , precizeaza ca asa 

prevede legislatia in domeniu , valoarea fiind stabilita in echivalent Euro . 



 Consilierii Staruiala Grigore si Creanga Cornel considera ca valoarea achizitiei 

de hartie si toner e foarte mare , raportat la valoarea combustibilului (motorinei) prevazute in 

planul de achizitii publice .  

 Consilier Dragulin Paul intreaba de ce nu a fost facut totalul in planul de achizitii. 

 Primarul comunei Unguriu , d-l Tirizică Gheorghiţă , precizeaza faptul ca nu se 

poate face totalul ,intrucat nu se poate sti exact cat se va cheltui , cat se vor plati serviciile 

(gaze, energie, telefoane etc) , acest plan fiind unul orientativ , estimativ , iar pe masura 

necesitatilor va fi modificat .  

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

urmare căruia au rezultat 8 voturi pentru ,2 abtineri (consilierii Staruiala Grigore si 

Creanga Cornel) , 0 voturi impotriva ,   proiectul de hotărâre fiind adoptat . 

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

ordinea de zi a şedinţei .  

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

proiectul de hotărâre a fost actualizat , sens in care urmeaza sa dea citire acestuia , astfel cum a 

fost modificat si solicita atentia consilierilor locali . Considera extrem de utila achizitia de 

utilaje , astfel cum au fost propuse in proiectul de hotarare , atat pentru serviciul public de apa  

cat si pentru nevoile curente ale primariei , utilajele urmand a fi utilizate la serviciul de 

alimentare cu apa , pentru situatii de urgenta , deszapezire , transport materiale etc . 

Mentioneaza faptul ca aproximativ 100.000 RON trebuie pus de Comuna Unguriu pentru 

proiect , reprezentand TVA-ul , care este considerata suma neeligibila . Prezinta , in 

continuare , anexele la proiectul de hotarare . 

 Consilier Sava Iulian soseste la sedinta consiliului local , precizand faptul ca 

intarzierea s-a produs datorita unor imprejurari speciale . 

 Consilier Dragulin Paul  intreaba cand se vor putea achizitiona aceste utilaje .  

Primarul comunei Unguriu  , d-l Tirizică Gheorghiţă,  precizeaza faptul ca achizitia 

utilajelor se va face in maxim 6 luni de la data declararii proiectului ca elgibil . Aduce la 

cunostinta consilierilor locali ca estimarile facute cu privire la costul utilajelor sunt de 

aproximativ 65-67.000 Euro pentru buldoexcavator si aproximativ 30.000 Euro pentru 

autobasculanta . 

 Consilier Bica George intreaba de ce aceste utilaje sunt destinate , asa cum reiese 

din titlul proiectului de hotarare , serviciului de alimentare cu apa Unguriu si solicita , in 

masura in care este posibil , a se modifica titulatura , in sensul de a fi trecuta si primaria 

/consiliul local Unguriu . Solicita aceasta , punandu-se intrebarea ca,  daca serviciul de 

alimentare cu apa Unguriu va fi preluat pe viitor de o alta societate  nu cumva sa se piarda 

utilajele achizitionate prin acest proiect . 

 Primarul comunei Unguriu  , d-l Tirizică Gheorghiţă , aduce la cunostinta faptul 

ca , asa cum prevede Ghidul solicitantului masura 322 , beneficiarii proiectelor depuse pot fi 

doar serviciile de utilitati publice , astfel explicandu-se de ce beneficiar al proiectului este 

trecut serviciul de alimentare cu apa Unguriu iar daca se completeaza hotararea asa cum a 

solicitat consilier Bica George , riscam sa pierdem finantarea . Trebuie insa observat faptul ca 

in Memoriul justificativ (anexa nr. 2 la hotarare) este specificat faptul ca utilajele se vor folosi 

si pentru nevoile curente ale primariei Unguriu . 

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

urmare căruia au rezultat 11 voturi pentru , proiectul de hotărâre fiind adoptat . 



  

 

 

La punctul “Diverse” : 

-primarul comunei Unguriu  , d-l Tirizică Gheorghiţă , face precizarea că pana nu va finaliza 

cu acest proiect nu va mai da  curs altor proiecte prevazute pentru acest an ;precizeaza faptul 

ca in luna iunie va incepe si finaliza terenul de sport din localitatea Unguriu ; aduce la 

cunostinta faptul ca s-au bransat in reteaua proprie – Serviciul de alimentare cu apa Unguriu – 

aproximativ 100 gospodarii , a verificat reteaua , exista apa , putandu-se bransa la aceasta , in 

continuare , conform estimarilor , aproximativ 50 gospodarii , cu atat mai mult cu cat spitalul 

Ojasca face foraj de apa propriu ; in legatura cu apa furnizata de serviciul Apa Prima Berca , 

exista un contract incheiat intre parti care va fi respectat , respectiv se va achizitiona in 

continuare si apa de la Berca , cu atat mai mult cu cat comuna Magura este alimentata cu apa 

de la Berca iar conductele din magistrala care sunt in proprietatea Serviciului de apa  Berca , 

dupa cum se stie , trec de teritoriul comunei Unguriu ; mentioneaza ca au fost incercari de 

inducere in eroare a autoritatilor implicate de la nivelul comunei Magura si Berca , cu privire 

la furnizarea apei in comuna Unguriu si Magura , insa acestea spera ca s-au rezolvat , cu atat 

mai mult cu cat s-a primit aviz ANRSC ; 

Consilierii locali s-au angrenat în discuţii individuale , motiv pentru care nu am putut 

consemna cele discutate .  

-consilier Zidaru Ilie solicita a se face o traversare pietonala pentru copii in zona Morii , 

extrem de necesara pentru elevi , care traverseaza DN10 prin acea zona , foarte periculoasa in 

contextul circulatiei intense ; 

- consilier Creanga Cornel precizeaza ca a fost prezent la sedintele consiliului de administratie 

al Scolii gimnaziale Unguriu , ca reprezentant al Consiliului local Unguriu si ridica problema 

ajutorarii scolii cu forta de munca din cadrul primariei pentru efectuarea curateniei , 

materialele fiind achizitionate ; precizeaza ca , din cate a inteles, in anul precedent a fost 

folosit cineva de la ajutor social care a ajutat la curatenie si solicita ca , eventual , sa fie 

folositi tot astfel de oameni de la legea 416/2001 ; solicita acest lucru intrucat , de la scoala ,  

s-a afirmat faptul ca nu poate fi ajutata de primarie si pentru salile de clasa , ci numai pentru 

holuri .  

- viceprimarul comunei Unguriu , d-l Mitu Ion  , precizează faptul că nu avem oameni care sa 

efectueze toate aceste lucrari , beneficiarii legii nr. 416/2001 au fost folositi , insa in masura 

orelor pe care le au de efectuat in virtutea legii , acestia neputand fi obligati sa efectueze mai 

multe ore ; volumul de munca pentru a efectua toate lucrarile de curatenie la scoala este foarte 

mare , raportat la oamenii avuti la dispozitie , nu exista specialisti care sa rezolve integral 

aceasta problema din cadrul beneficiarilor legii nr. 416/2001 .  

                   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    


