
CONSILIUL LOCAL UNGURIU 

                     JUDETUL BUZAU  
 

PROCES – VERBAL  

Încheiat astazi , 24.12.2013  
 

  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. 239/2013 ,  la care au participat un numar de 9 

consilieri locali (absenţi motivat fiind consilierii Mitu Ion si Mitu Neacsa ) , 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 Bica George  , constată ca  prin adresa nr. 5596 din 

24.12.2013  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 privind rectificarea bugetului comunei Unguriu , judetul Buzau , 

pentru anul 2013.  

 

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

 

Primarul comunei Unguriu , d-l Tirizică Gheorghiţă , prezinta Ordinul MDRAP 

nr. 3771/2013 ,  prin care s-a alocat comunei Unguriu suma de 83.000 lei pentru plata 

arieratelor , plati restante cu o vechime mai mare de 90 de zile . 

 

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

rezultat 9 voturi pentru ale celor 9 consilieri locali prezenţi, proiectul de hotărâre fiind adoptat. 

 

 

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

preşedintele de şedinţă , d-l 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    


