
CONSILIUL LOCAL UNGURIU 

                     JUDEŢUL BUZĂU  
 

PROCES – VERBAL 

Încheiat astăzi , 30.09.2013 
 

  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. 193/2013 ,  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 Sava Iulian , constată că  prin adresa nr. 4217 din 

24.09.2013  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 modului de exercitare a dreptului de acces al 

furnizorilor de retele de comunicatii electronice pe proprietatea publica si privata a 

comunei  Unguriu , judeţul Buzău . 

2. Proiect de hotarare privind casarea  unui autoturism aflat in patrimoniul  comunei 

Unguriu , judeţul Buzău. 

3. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea hotararii Consiliului local 

Unguriu nr. 1/2013 privind stabilirea impozitelor si taxelor locale , precum si a 

amenzilor aplicabile pentru anul 2013 , de la nivelul comunei Unguriu , judetul 

Buzau . 

4. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local 

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

5.  Diverse . 

 

Supusă la vot , ordinea de zi  este aprobată  cu 11 voturi pentru din cei 11 

consilieri locali prezenţi. 

 Preşedintele de şedinţă , d-l Sava Iulian, 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 prevederile legale în materie  care au determinat iniţierea acestui proiect de 

hotărâre . 

 Consilier  Dragulin Paul întreabă dacă vor plăti toţi , inclusiv cei de la Electrica ? 

Primarul comunei Unguriu , d-l Tirizică Gheorghiţă precizează faptul că e vorba de reţele 

electronice ,preconizându-se că, în viitor , se va trece la reţele subterane .Precizează ca taxa de 

3 lei / ml/ an propusă iniţial este luată ca reper pentru o localitate urbană  , taxă care i se pare 

cam mare ţinând cont de structura administrativă a comunei Unguriu ; propune o taxă de 0,30 

lei /ml/an ; Precizează faptul că în comuna Unguriu există aproximativ 20 km de străzi şi în 

acest context , i se pare o valoare justă valoarea propusă . 



Consilier Bica George : Deci nu e vorba numai de reţelele de cablu , e vorba de tot ceea ce 

înseamnă reţele electronice , deci inclusiv ceea ce ţine de Poşta Română . 

Consilier Dragulin Paul solicită sa nu se mai instituie taxa , sa fie valoarea zero . 

Primarul comunei Unguriu  , d-l Tirizică Gheorghiţă , precizează faptul că daca valoarea 

este zero , atunci nu mai avem taxa . Solicită consilierilor locali să propună altă valoare . 

 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 Sava Iulian, prezintă proiectul aflat la punctul 2 pe 

ordinea de zi a şedinţei .  

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

suplimentare , prezintă raportul de evaluare a autoturismului  .Aduce la cunoştinţă că acesta nu 

poate fi valorificat la programul Rabla , astfel ca,cel mai probabil , va fi valorificat ca şi fier 

vechi . Pune în discuţie problemele cu  injectia ale loganului primăriei , valoarea reparaţiilor 

conform devizului estimativ fiind de 9800 lei ; se caută variante alternative , inclusiv 

achiziţionarea unui motor second-hand . Din aceasta cauză , pe distante lungi , mai ales în 

contextul deplasărilor pentru semnare documente pentru programul PNDR- achiziţie 

buldoexcavator -, primarul comunei Unguriu  a folosit şi va folosi maşina personală . 

 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 Sava Iulian, prezintă proiectul aflat la punctul 3 pe 

ordinea de zi a şedinţei .  

 Primarul comunei Unguriu  , d-l Tirizică Gheorghiţă , mentionează faptul că au 

fost solicitări de utilizare a sălii de şedinţe a primariei – programe POSDRU- au nevoie de sală 

strict pentru cursuri pentru care respectivele firme au prins în proiect şi costuri conexe , 

inclusiv închiriere spatii . Propune o taxă de 50 lei /zi  (costuri cu igienizarea sălii , toaleta , 

iluminat , caldura  etc)., cu menţiunea că este vorba strict de cursuri la care participă şi 

cetăţeni ai comunei Unguriu . 

 ConsilierRistea Florin , consideră că e bună ideea , însă o locaţie mai bună ar fi la 

Ojasca ,la Centrul de zi . 

Primarul comunei Unguriu  , d-l Tirizică Gheorghiţă ,   pune în discutie suplimentarea 

proiectului de hotărâre cu instituirea unei taxe pastorale; precizează faptul că anul acesta au 

venit foarte mulţi deţinători de stupine pentru avizare la primîrie , iar la nivelul comunei nu a 

fost stabilită o asemenea taxă care se impune a se stabili. Anul acesta au fost aproximativ 1500 

stupi pe raza comunei . 

Consilier Sava Iulian consideră ca este prea târziu acum ,când s-a sfârşit sezonul, să se mai 

stabilească o astfel de taxă  . 

Consilier Stăruaială Grigore consideră că posesorii de stupi plătesc deja la stat taxe şi nu se 

justifică o asemenea taxa . 

 În acest context , primarul comunei Unguriu  , d-l Tirizică Gheorghiţă , 

consideră că oportunitatea instituirii aceastei taxe urmează a fi stabilită odată cu stabilirea 

impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2014 . 



 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 Sava Iulian, prezintă proiectul aflat la punctul 4 pe ordinea de zi 

a şedinţei .  

Consilier  Sava Iulian propune pe consilier Bica George  ca preşedinte de şedinţă.  

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

urmare căruia au rezultat 11 voturi pentru,  ale celor 11 consilieri locali prezenti ,   

proiectul de hotărâre fiind adoptat . 

 

La punctul “Diverse” : 

Primarul comunei Unguriu  , d-l Tirizică Gheorghiţă : 

-  săptămâna trecută s-a semnat contractul de finanţare pentru buldoexcavator în 

cadrul  PNDR , Măsura 322 ; se speră ca în maxim 6 luni să se achiziţioneze acest utilaj ,  

procedura este foarte anevoioasă , foarte multe documente de întocmit  şi proceduri de 

respectat .    

- în comuna Unguriu s-a deplasat o delegaţie americană pentru efectuarea unei vizite 

la Unităţile  Militare din Unguriu , locaţie luată în calcul pentru înfiinţarea unui penitenciar ; 

s-a obtinut aviz de la Statul Majorpentru vizitarea obiectivelor  , au fost încântaţi de locaţie , 

poate se sensibilizează astfel  M.A.P.N.-ul  şi Ministerul  Justiţiei pentru a se edifica acest 

penitenciar , foarte benefic pentru comunitate în condiţiile în care  200-300 locuri de muncă 

sunt preconizate a fi înfiinţate ,măcar 100 de angajaţi dacî ar fi din comuna Unguriu ; 

- în perioada următoare speră să gaseasca sprijin pentru aprobarea unui proiect de 

hotărâre de închiriere a căminului cultural , au fost discutii cu reprezentanţii unei firme 

private pentruoportunitatea închirierii căminului cultural . Se vor crea 50-60 locuri de muncă 

şi va fi benefic pentru comună . Investitorul va face investitii majore , doreste o închiriere / 

concesionare pe termen lung pentru amortizarea investiţiei ; Se va urma procedura prevazută 

de lege , va fi detaliată în cadrul şedinţei de consiliu local ân care se vor aproba documentele 

licitaţiei ce se va organiza .  

- clădirea Centrului de zi cât şi asa-zisa locaţie pentru gradiniţă de la Ojasca trebuie 

să fie folosite , se vor începe demersuri pentru a l- i se da o destinaţie , să se obţină un 

beneficiu pentru comuna Unguriu .  

- o să se mai primească încă 100.000 lei  pentru canalizare , urmare demersurilor 

efectuate de primarul comunei Unguriu ; mai este de făcut subtraversarea la calea ferată , 

mai trebuie edificată o staţie de pompare la “Tuşca” , apoi urmează Staţia de epurare .  Se 

încearcă să se finalizeze partea de reţea şi apoi se pot solicita bani pentru staţia de epurare . 

- un proiect de asfaltare pe şoseaua Petrolieră va fi promovat în perioada următoare , 

fiind zona cea mai problematică ; din estimarile specialiştilor , cu 650.000 lei se va face 900 

ml asfaltat , fără podeţe . 

Consilier Bica George întreabă dacă s-a depăşit 50% din lucrarea de canalizare cu banii 

aceştia ce se vor aloca ? 

Primarul comunei Unguriu  , d-l Tirizică Gheorghiţă raspunde că deja s-a depăşit această 

valoare . 

 Consilier DragulinPaul consideră că mai bine se finalizează ceea ce s-a început şi abia 

apoi să se treacă la alte investiţii ,este mai important să se facă , de exemplu, un nou foraj .  



Consilier Sava Iulian solicită să se edifice şi drumul gării , dacă tot se face un proiect 

pentru drumuri . 

Primarul comunei Unguriu  , d-l Tirizică Gheorghiţă , aduce la cunostinţă  faptul că firma 

Buzznet a început să facă reţeaua de cablu în comună : 55 lei 2 tv + internet/lună, iar cine nu 

doreşte internet 3o lei/lună . 

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

cuvânt , preşedintele de şedinţă , d-l consilier Sava Iulian  , declară închisă şedinţa Consiliului 

local Unguriu . 

 Drept pentru care a fost încheiat acest proces-verbal. 

 

 

                   PREŞEDINTE ,                                       SECRETAR COMUNĂ, 

                   SAVA IULIAN                                      MARIN ADRIAN VASILE    


