
CONSILIUL LOCAL UNGURIU 

                     JUDEŢUL BUZĂU  
 

PROCES – VERBAL 

Încheiat astăzi , 28.11.2013 
 

  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. 228/2013 ,  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. 5202 din 

22.11.2013  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 Studiului de fezabilitate (formă 
revizuită), indicatorii tehnico-economici, Planul anual de evoluţie a 
tarifelor şi Documentul de poziţie aferente proiectul „Sistem de 
management integrat al deşeurilor în judeţul Buzău”.      

2. 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 . 
 

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 este vorba de continuarea unui proiect judetean de 

salubrizare , comuna Unguriu urmand a fi arondata comunei Parscov . La acest moment se 

furnizeaza acest serviciu prin SC SALUBECOCIS . 

 Consilier Bica George , presedintele de sedinta,  considera ca  acest proiect si cel 

al SC SalubEcoCis se incruciseaza si solicita  lamuriri d-lui consilier Ristea Florin , care a fost 

primar in perioada in care s-a inceput implementarea acestui proiect . 

Consilier Ristea Florin precizează faptul că proiectul judetean îl va absorbi în 

viitor pe cel local , oricum implementarea acestui proiect la nivel judetean se va face in 

cativa ani. E si o presiune europeana pentru implenentarea unor astfel de proiecte. 

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

alaturi de ceilalti primari ai comunelor unde SC SalubEcoCis isi desfasoara activitatea , 

s-au deplasat la presedintele Consiliului Judetean Buzau pentru a solicita fonduri pentru 

sprijinirea societatii care nu se poate autofinanta . Ideea este ca prin infiintarea acestei 



societati la nivel judetean vor disparea de la sine toate aceste societati locale de 

salubrizare . Considera ca este mai avantajos din punct de vedere financiar ca statia de 

transfer sa fie cat mai aproape de comuna Unguriu . La nivelul SC SalubEcoCis , cel mai 

bine cu incasarile stau comunele Unguriu si Magura . 

Consilier Bica George intreaba daca sunt sanse ca anul viitor Sc SalubEci Cis  

sa fie pe plus ; Intelege faptul ca acesta societate va fi absorbita de noua societate ce se 

va infiinta . 

Primarul comunei Unguriu , d-l Tirizică Gheorghiţă, precizează ca primaria  

comunei Unguriu si-a facut datoria , s-a incasat serviciul de salubritate la nivelul 

comunei Unguriu printre cel mai bine dintre toate comunele participante in asociatie . 

 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:  

- sunt probleme cu plata indemnizatiilor asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav ; 

dupa cum se stie , la jumatatea anului au fost concediati angajatii contractuali ai persoanelor cu 

handicap grav , acestia beneficiind de somaj  iar persoanele cu handicap grav de indemnizatii . 

Chiar si in aceste conditii , sunt probleme cu plata la zi a drepturilor de natura salariala ale 

fostilor angajati , cat si cu plata indemnizatiilor ; cu banii cuprinsi in aceasta rectificare se va 

achita o luna si jumatate din indemnizatiile restante , urmand a se cauta solutii pentru plata la zi 

a acestora ; 

- din 18000 lei rectificati prin buget , 17000 lei sunt pentru persoanele cu handicap grav si 

1000 lei reprezinta cheltuieli materiale  

- s-au retras 96000 lei, excedent salarii invatamant . 

 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 . 

  

La punctul “Diverse” : 

Consilier Drăgulin Paul : avem bani prevazuti pentru deszapezire ? 
 

Primarul comunei Unguriu  , d-l Tirizică Gheorghiţă : 

- Nu avem bani de deszapezire  in conditiile unui buget sarac ; 

- Astazi a fost la Constanta , drum la care a folosit masina personala din motive de 

siguranta ; a fost pentru avizarea documentiei de atribuire a contractului de achizitie a 

buldoexcavatorului ; 

- Solicita sprijinul pentru a se numi persoane in comisia de licitatie a 

buldoexcavatorului ; in legatura cu banii necesari a discutat cu presedintele Consiliului 

judetean Buzau care a mentionat ca din sumele aflate la dispozitia Consiliului Judetean 

Buzau va folosi o parte pentru sprijinirea temporara a autoritatilor administratiei 

publice locale in achizitia de bunuri cu cofinantare fonduri europene . 

- Aduce la cunostinta ca s-a primit adresa de aviz favorabil pentru preluarea 

cazarmilor militare de la Unguriu ,  d-l deputat George Scutaru ne-a sprijinit in ceea ce 



priveste acest demers  , fara sprijinul acestuia probabil ca nu am fi reusit;  s-a primit si 

partea de documentatii tehnice ale cazarmilor , documente ce au fost desecretizate . 

 Consilier Ristea Florin : O discutie prelabila cu americanii a fost inca de pe vremea 

cand era primar , era vorba la acea data  sa se faca o baza NATO , la discutii 

participand ambasadorul american si Presedintele CJB de atunci . 

Primarul comunei Unguriu  , d-l Tirizică Gheorghiţă : 

- Sambata o sa aibe loc o intalnire cu cetatenii , la Sala de sport , la ora 9,00 , d-l 

deputat George Scutaru si  d-na senator Tudor Doina si-au manifestat intentia de a 

participa la aceasta sedinta ; 

- Solicita o implicare mai mare a consilierilor locali in problemele comunitatii locale, 

cum ar fi , de exemplu , cele legate de sistemul propriu de alimentare cu apa. 

 

 Viceprimarul comunei Unguriu , d-l Mitu Ion precizeaza ca sunt probleme cu 

incasarile la apa , sunt persoane care nu platesc si se vor lua masuri in acest sens . 

 Consilier Ristea Florin considera ca sunt probleme si pentru faptul ca nu se trimit 

facturi , altfel ar fi stat treaba in aceasta situatie . 

 Primarul comunei Unguriu  , d-l Tirizică Gheorghiţă, cunoaste ca trebuie sa se 

implementeze sistemul de facturare  insa e greu sa se faca baza de date , spera ca incepand 

cu 01.01.2014 sa se inceapa facturarea , s-a achizitionat programul de facturare ; 

      Consilier Sava Iulian considera ca era mai utila o intalnire a alesilor locali numai cu 

cetatenii comunei . 

 Consilier Dragulin Paul : in contextul inceperii sezonului rece,  considera ca  o sa 

fie probleme cu santurile ,cu scurgerea apelor si  solicita masuri pentru a se face santul in zona 

Tarna . 

 Primarul comunei Unguriu,d-l Tirizică Gheorghiţă, solicita o implicare mai mare a 

consilierilor locali in aceste probleme ; In legatura cu SC Bebarom , au fost selectate o prima 

serie de persoane , multe dintre acestea au renuntat , au sunat 20 persoane si au ramas 7 

persoane care se pare ca vor fi angajate . Firma mai are nevoie de oameni , anagajatorul era 

putin dezamagit de faptul ca nu se tin de treaba persoanele chemate . Doreste ca cetatenii 

comunei sa aibe locuri de munca , face tot ce poate in acest sens pentru atragerea de 

activitati economice care sa dea locuri de munca cetatenilor comunei . 

Consilier Bica George considera ca s-au chemat la respectiva societate persoane care nu 

au avut chef de treaba , nu s-a facut o selectie riguroasa . 

                   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    


