
CONSILIUL LOCAL UNGURIU 

                     JUDEŢUL BUZĂU  
 

PROCES – VERBAL  

Încheiat astăzi , 29.04.2013  
 

  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. 105/2013 ,  la care au participat un număr de 11 

consilieri locali, primarul şi 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 . 

Preşedintele de sedinţă , d-l Mitu Ion , constată că  prin adresa nr. 2080 din 

23.04.2013  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 contului de execuţie al bugetului 

propriu al comunei Unguriu , judeţul Buzău , pentru anul 2012 . 

2.Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului şi cuantumului 

burselor şcolare acordate la nivelul Şcolii Gimnaziale „Ing. Oprişan Iarca” 

Unguriu , în anul 2013   . 

3. Proiect de hotărâre privind organizarea păşunatului , pentru anul 2013, 

la  nivelul comunei Unguriu , judeţul Buzău . 

     4. Proiect de hotărâre privind primirea unor noi membri şi modificarea 

Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 

„Buzău 2008”, la care comuna  Unguriu este membru asociat 

     5. Diverse , 

ordine de zi  a şedinţei ce este aprobată  cu 11 voturi pentru din cei 11 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 în fiecare an se aprobă contul de execuţie bugetară pentru anul 

anterior şi dă citire centralizatorului din proiectul de hotărâre. Întreabă dacă sunt probleme de 

ridicat referitor la acest proiect de hotărâre , având în vedere faptul că toţi consilierii locali au 

avut materialele de şedinţă la dispoziţie . 

 Consilier Sava Iulian  precizează că a văzut în presa locală faptul că 15 primării 

din judeţ au avut probleme de ordin financiar , bocându-li-se conturile . 

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

este şi va fi chibzuit în ceea ce priveşte cheltuirea fondurilor existente , reorganizarea 

administrativ-teritorială se va face în mod natural tocmai prin dispariţia unor unităţi 

administrativ-teritoriale pe baza insuficientelor fonduri financiare existente . 

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

urmare căruia au rezultat 11 voturi pentru , 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 în conformitate 

cu Ordinul MECTS 5576/2011 , anual , Consiliul local adopta această hotărâre . După cum se 

ştie , prin bugetul aprobat al comunei Unguriu pe anul 2013 s-a aprobat suma de 6000 lei cu 

această destinaţie, iar numărul şi cuantumul burselor scolare propuse prin proiectul de hotărâre 

a fost estimat de directorul şi contabilul Şcolii gimnaziale Unguriu , pe baza situaţiilor 

existente . 

Consilier Bica George consideră că ar fi fost mai bine sa fie mai multe burse de merit , pentru 

că au ieşit discuţii la scoală , între clase , cu privire la acordarea acestora .  

Consilier Creangă Cornel  întreabă dacă este obligatoriu să se acorde 1 bursă de merit pe 

clasa , pentru că sunt situaţii  când al doilea elev dintr-o clasă are media 9,50 , să zicem, şi 

primul elev dintr-o altă clasă are o medie mai mica şi acesta beneficiază de această bursă de 

merit iar cel cu media mai mare , nu beneficiază . 

Primarul  comunei Unguriu  , d-l Tirizică Gheorghiţă, precizează faptul că modalitatea de 

acordare şi aprobarea dosarelor sunt stabilite de consiliul de administratie al şcolii , la nivelul 

Consiliului local aprobându-se doar numărul şi cuantumul acestora , nu şi beneficiarii .  Dă 

citire beneficiarilor aprobaţi în plată, conform tabelului înaintat de Şcoala gimnazială Unguriu. 

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

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

 Preşedintele de şedinţă , d-l Mitu Ion, prezintă proiectul aflat la punctul 3 de pe 

ordinea de zi a şedinţei .  

Primarul comunei Unguriu, d-l Tirizică Gheorghiţă ,  reaminteşte consilierilor locali  faptul 

că pentru suprafaţa 8 ha teren categoria păşune/fâneaţă s-a aprobat de Consiliul local Unguriu 

a se solicita  subvenţie la APIA , la care se mai adaugă restul de teren proprietate privată a 

comunei care poate fi folosit pentru păşunat , deşi se ştie ca nu prea mai sunt crescători de 

animale în comună . 

Consilier Mitu Necşa consideră ca în condiţiile în care nu există suficiente animale în 

comună, ar trebui ca terenul sa fie dat pentru păşunat la vreo stâna ceva , cunoscându-se faptul 

ca în zona Ojasca a stat o perioadă o stâna . 

 

Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotărâre  ,  se trece la votarea acestuia 

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

 Preşedintele de şedinţă , d-l Mitu Ion , prezintă proiectul aflat la punctul 4 de pe 

ordinea de zi a şedinţei .  

Primarul comunei Unguriu, d-l Tirizică Gheorghiţă , precizează faptul că şi comuna 

Unguriu este parte a acestei Asociaţii în ideea că pâna în 2016 serviciile de apa şi de 

canalizare se vor reuni sub forma de Asociaţii capabile să obţină fonduri nerambursabile 

necesare menţinerii şi dezvoltării reţelelor de alimentare cu apă şi canal din judeţ . 

Menţionează faptul că trebuie platită şi cotizaţia anuală la această Asociaţie de la care a primit 

sprijin atunci când a solicitat (pompa pentru foraj) .  

Nemaifiind alte propuneri ,  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 într-o şedinţă 

ulterioară va iniţia un proiect de hotărâre prin care se vor schimba atât denumirea cât şi data 

zilei comunei Unguriu care nu a fost organizată decât o singură dată ; solicită consilierilor 

locali să se implice mai mult în rezolvarea problemelor cetăţenilor conform zonelor stabilite 

pentru fiecare în parte , să se implice în problemele de gospodărire comunală , încheierea de 

contracte pentru salubrizare , considerând că fiecare gospodărie din comună trebuie sa aibe un 

contract de prestări servcii de salubrizare ; foarte mult din activitatea curentă a primarului şi 

viceprimarului este luat de aceste probleme de gospodărire comunală , se aruncă gunoiul 

necontrolat , în zonele în care au fost amplasate containerele de colectare selectivă a deşeurilor 

se aruncă gunoaie fără a se respecta categoria de deşeu înscrisă pe container  şi nu putem avea 

pretenţii dacă nu conştientizăm cetăţenii asupra respectării unor norme minime de convieţuire. 

- consilier Staruială Grigore este de acord cu deplasarea în zona în care este arondat , 

solicitând însă a se transmite şi situaţia exactă cu gospodăriile care au încheiat contracte de 

salubrizare pentru a se identifica cele care nu au încheiat astfel de contracte . 

- primarul comunei Unguriu , d-l Tirizică Gheorghiţă precizează faptul că a solicitat deja 

angajaţilor SC SALUB ECO CIS să dea situaţia exactă a contractelor încheiate , situaţie care 

va fi adusă la cunostinţă consilierilor locali .  

-consilier Sava Iulian consideră că trebuie ca fiecare consilier local să se implice activ în 

problemele comunităţii pe zona sa de activitate .  

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

putut consemna cele discutate .  

                   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    


