
CONSILIUL LOCAL UNGURIU 

                     JUDETUL BUZAU  
 

PROCES – VERBAL  

Incheiat astazi , 31.01.2013  
 

  Azi , data de mai sus , are loc in sala de sedinte a primariei comunei Unguriu, 

sedinta ordinara a Consiliului Local Unguriu , initiata de primarul comunei Unguriu , d-l 

Tirizica Gheorghita , prin dispozitia nr. 10/2013 ,  la care au participat un numar de 11 

consilieri locali, primarul si secretarul comunei Unguriu .  

  Secretarul comunei Unguriu , d-l Marin Adrian Vasile , procedeaza la 

prezentarea procesului-verbal al sedintei anterioare  , care este  aprobat cu 11 voturi pentru . 

Presedintele de sedinta , d-l Creanga Cornel , constata ca  prin adresa nr. 383 

din 25.01.2013  au fost convocati consilierii locali in sedinta ordinara a Consiliului local 

Unguriu, odata cu convocatorul fiindu-le transmise si materialele de sedinta . Constata ca sunt 

intrunite conditiile legale de desfasurare a sedintei , declarand deschisa sedinta de consiliu 

local si da citire ordinii de zi a acesteia , care este urmatoarea : 

1.Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării şi funcţionării reţelei scolare la nivelul 

comunei Unguriu , judeţul Buzău , în anul scolar 2013-2014 . 

2.Proiect de hotarare privind primirea unui nou membru şi modificarea Actului Constitutiv şi 

Statutului Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Buzău 2008”, la care comuna  Unguriu 

este membru asociat . 

3. Rapoarte privind evaluarea implementarii Legii nr. 544/2001 , respectiv Legea nr. 52/2003 , 

la nivelul primăriei comunei Unguriu,  în anul 2012 . 

4. Diverse , 

ordine de zi  a sedintei ce este aprobata  cu 11 voturi pentru din cei 11 consilieri locali prezenti. 

 Presedintele de sedinta , d-l Creanga Cornel, prezinta proiectul aflat la punctul 1 

pe ordinea de zi a sedintei .  

Consilier Mitu Necsa  considera ca este o greseala si anume faptul ca nu trebuie sa se 

numeasca “clasa pregatitoare “ ci “grupa pregatitoare” , avand in vedere faptul ca activitatile 

se desfasoara la gradinita . 

Presedintele de sedinta , consilier Creanga Cornel , considera ca este o mare dezorganizare 

la nivel national  in ceea ce priveste organizarea invatamantului , in conditiile in care s-au 

creat clasele pregatitoare la scoala , apoi se duc iarasi la gradinita , unde , paradoxal, in multe 

situatii nu mai exista spatiu , acesta fiind ocupat pentru desfasurarea altor activitati . La nivelul 

comunei Unguriu , nu sunt probleme . 

Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare  ,  se trece la vot , urmare caruia au 

rezultat 11 voturi pentru , proiectul de hotarare fiind adoptat . 

Presedintele de sedinta , d-l Creanga Cornel, prezinta proiectul aflat la punctul 2 pe ordinea 

de zi a sedintei .  

Primarul comunei Unguriu  , d-l Tirizica Gheorghita , precizeaza faptul ca primaria comunei 

Unguriu este asociata la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Buzau 2008” si trebuie 

luata aceasta hotarare formala prin care se ia act de intrarea in Asociatie a comunei Calvini . 

Asa cum bine se stie comuna Unguriu nu mai este sub tutela Companiei de apa Buzau , la 

acest moment fiind in curs de autorizare/licentiere serviciul public de apa Unguriu . 



Ramanerea in Asociatie  a comunei Unguriu  este benefica intrucat pe viitor , toate proiectele 

majore de investitii se vor face prin astfel de structuri asociative . 

Presedintele de sedinta , consilier Creanga Cornel , aduce la cunostinta nemultumirile 

cetatenilor din zona blocurilor Ojasca , in legatura cu modul de stabilire a consumului de apa 

si solicita explicatii cu privire la motivul pentru care citirea consumului de apa se face la 

nivelul contorului de la intrarea in incinta blocurilor si nu se face citirea contoarelor de la 

fiecare bloc , intrucat apar diferente de consum intre aceste contoare si beneficiarii nu doresc 

sa plateasca eventualele pierderi de pe retea , ci numai ce consuma . De asemenea cetatenii din 

zona reclama faptul ca au auzit ca s-a descoperit de reprezentantii primariei un bransament 

ilegal la reteaua de alimentare cu apa care se pare a fi al spitalului Ojasca si solicita lamuriri in 

acest sens . De asemenea , solicita viceprimarului comunei Unguriu detalii despre masurile ce 

au fost luate pentru identificarea pierderilor de apa din retea , respectiv a bransamentelor 

ilegale , astfel cum acesta s-a angajat intr-o sedinta anterioara .  

Primarul comunei Unguriu  , d-l Tirizica Gheorghita , precizeaza faptul ca citirea apei 

consumate in zona blocurilor de la Ojasca se face la apometrul de intrare general iar in 

perioada urmatoare se vor face verificari in vederea determinarii corecte a consumului de apa , 

cert fiind faptul ca apometrul montat de primarie este certificat , iar restul nu se stie daca sunt 

sau nu certificate , ramane de vazut . 

Viceprimarul comunei Unguriu , d-l Bica George , precizeaza faptul ca a avut o interventie la 

reteaua din zona blocurilor Ojasca , ocazie cu care s-a descoperit un by-pas ilegal la reteaua de 

alimentare cu apa , bransament al carui beneficiar nu era spitalul Ojasca , teava ducand undeva 

deasupra blocurilor de la Ojasca . Precizeaza ca pierderea apei din retea a fost suportata de 

serviciul public de apa Unguriu si nu de beneficiarii din zona blocurilor Ojasca , insa urmeaza 

a se continua cercetarile pentru a se descoperi cine era “beneficiarul”  . Aduce la cunostinta 

consilierilor locali , faptul ca in zona blocurilor Ojasca nu s-a facut dovada existentei unor 

apometre verificate metrologic , astfel ca nu se pot lua de baza citirile efectuate la respectivele 

apometre , in urmatoarea perioada solicitand a se reglementa acest lucru . 

Primarul comunei Unguriu  , d-l Tirizica Gheorghita , precizeaza faptul ca exista diferente 

de consum intre apometrul general instalat la intrarea in “cartier” blocuri si consumurile date 

pe blocuri , o diferenta de aprox. 140 mc care trebuie identificata , acest lucru fiind foarte 

important pentru ca trebuie sa se stopeze pierderile din retea , in conditiile in care toate aceste 

pierderi sunt suportate de primarie .  

Nemaifiind discutii pe marginea proiectului de hotarare  ,  se trece la vot , urmare caruia au 

rezultat 11 voturi pentru , proiectul de hotarare fiind adoptat . 

 Presedintele de sedinta , d-l Creanga Cornel, prezinta proiectul aflat la punctul 3 

de pe ordinea de zi a sedintei .  

Secretarul comunei Unguriu , d-l Marin Adrian Vasile , prezinta in plen raportul privind 

evaluarea implementarii Legii nr. 544/2001 , actualizata , respectiv raportul privind evaluarea 

implementarii Legii nr. 52/2003 , actalizata , aferente anului 2012 . 

La punctul “Diverse”: 

-primarul comunei Unguriu  , d-l Tirizica Gheorghita, prezinta  Decizia nr. 51/2013 a Camerei 

de Conturi Buzau , adresata unitatii administrativ-teritoriale comunale Unguriu -Consiliul 

local Unguriu- , care este citita de presedintele de sedinta , consilier Creanga Cornel.  

-primarul comunei Unguriu  , d-l Tirizica Gheorghita face precizarea ca deja o parte din 

masurile dispuse urmare controlului au fost remediate , astfel : 

a) s-a nominalizat deja persoana care se va ocupa de site-ul primariei , respectiv actualizarea 

acestuia conform prevederilor legale ; 



b) s-au efectuat demersurile pentru implementarea prevederilor legale in materia controlului 

managerial intern , in acest sens fiind adoptate atat hotarari ale Consiliului local Unguriu –

asociere la Asociatia Comunelor din Romania , filiala Buzau ; efectuarea auditului intern pe 

baza de conventie incheiata cu asociatia comunelor din Romania – filiala Buzau , emiterea 

dispozitiei primarului de constituire a comisiei de monitorizare , coordonare si indrumare 

metodologica a dezvoltarii sistemului de control managerial intern etc . .  

c) in legatura cu evaluarea bunurilor , s-a incheiat un contract de prestari servicii cu un expert 

autorizat pentru efectuarea demersurilor necesare si , cu aceasta ocazie , se vor face si primii 

pasi in sensul determinarii valorilor reale a bunurilor aflate in domeniul public / privat al 

comunei , unele dintre ele urmand a fi inchiriate / concesionate in conditiile legii . 

d) in legatura cu recuperarea unor potentiale sume reprezentamd impozit progresiv pentru a 

2,3 sau mai multe imobile detinute , s-au inceput deja aceste demersuri si considera ca se va 

incadra in termene ; va fi nevoie de o suma de aproximativ  500 lei pentru timbrele aferente 

transmiterii adreselor cu confirmare de primire . 

e) in legatura cu derularea proiectului de canalizare menajera si statie de epurare in comuna 

Unguriu : 

- s-a solicitat deja sa se prelungeasca termenul de indeplinire a masurilor dispuse prin Decizia 

Camerei de Conturi Buzau , datorita conditiilor meteo nefavorabile si amplorii masurilor ce 

trebuie luate pentru remedierea neconformitatilor ; 

- a luat deja legatura cu constructorul sa se remedieze deficientele si sa se execute lucrarile 

constatate a fi neefectuate , dar platite ; in timpul controlului s-a constituit o comisie care a 

verificat situatia lucrarilor , dar , datorita conditiilor meteo nefavorabile , comisia nu a finalizat 

verificarea la fata locului . 

- trebuie mentionat faptul ca din luna martie 2011 constructorul nu a mai efectuat lucrari la 

obiectiv si aici este o mare problema ; 

-consilier Ristea Florin , precizeaza faptul ca , in calitate de primar al comunei la acea vreme , 

a facut toate demersurile de continuare a lucrarilor la canalizare , unele aspecte fiind 

considerate , pe nedrept , ca fiind neconforme , raportat la legislatia existenta la acel moment ; 

precizeaza faptul ca , de exemplu , unele materiale au fost luate in custodie de  constructor 

pentru a nu fi furate , existand contract de custodie in acest sens , iar in constatarea Camerei de 

conturi apar acele materiale ca inexistente ; precizeaza ca toate asa-zisele deficiente se vor 

remedia de constructor odata cu finalizarea investitiei ; 

-viceprimarul comunei Unguriu , d-l Bica George , considera ca daca se cunosc problem la 

nivelul comunei Unguriu , ar trebui supuse dezbaterii in cadrul sedintelor de consiliu local 

pentru a se lamuri ; ridica problema pierderilor de apa din reteaua de alimentare cu apa , 

solicita sa se intensifice controalele si sa se gaseasca solutii pentru incheierea mai multor 

contracte pentru serviciile de salubrizare ( mai putin de jumatate din cei care au contracte pt 

furnizare apa au contract pt serviciile de salubrizare ) . 

                   Constatandu-se ca ordinea de zi a sedintei a fost epuizata, nemaifiind inscrieri la 

cuvant , presedintele de sedinta , d-l consilier  Creanga Cornel , declara inchisa sedinta 

consiliului local Unguriu . 

 Drept pentru care a fost incheiat acest proces-verbal. 

 

                   PRESEDINTE ,                                       SECRETAR COMUNĂ, 

              CREANGA CORNEL                                MARIN ADRIAN VASILE    


