
CONSILIUL LOCAL UNGURIU 

                     JUDEŢUL BUZĂU  
 

PROCES – VERBAL 

Încheiat astăzi , 31.10.2013 
 

  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. 206/2013 ,  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. 4690 din 

25.10.2013  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 primirea unui nou membru şi modificarea 

Actului Constitutiv şi Statutului Asociaţiei de Dezvoltare 

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

asociat. 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea hotărârii 

Consiliului local Unguriu nr. 32/2013 privind aprobarea modului de 

exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de reţele de comunicaţii 

electronice pe proprietatea publică şi privată a comunei  Unguriu , 

judeţul Buzău . 

3.  Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Unguriu , 

judeţul Buzău  . 

4. Diverse . 

 

Supusă la vot , ordinea de zi  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 prevederile legale în materie  care au determinat iniţierea 

acestui proiect de hotărâre , respectiv primirea in ADI “Buzau 2008” a comunei Sarulesti, 

judetul Buzau . 

 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. 

În şedinţa anterioară s-a aprobat o taxă de acces la reţelele electronice şi trebuia să adoptăm şi 

un Regulament de utilizare a reţelelor electronice , sens în care s-a iniţiat acest proiect de 

hotărâre . 

Consilier Drăgulin Paul : dacă pretul este de numai 0,3 lei / ml , solicitaă sa se pună condiţia 

să se facă în toată comuna reteaua de cablu , pentru că déjà sunt anumite discuţii contradictorii 

între cetăţenii comunei .  

Primar , Tirizica Gheorghita : da , e o variantă , se poate lua în considerare acest aspect şi , 

pe viitor , se poate găsi o soluţie în acest sens , cu atât mai mult cu cât aprobările necesare se 

vor lua de la primărie . 

Consilier Bica George : în afara reţelei de cablu , mai sunt şi alte retele , cum sunt , de 

exemplu,  cele ale Romtelecom , care vor intra sub incidenţa acestor prevederi cuprinse în 

Regulamentul supus aprobării în cadrul acestui proiect de hotărâre . 

 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 Bica George, prezintă proiectul aflat la punctul 3 pe 

ordinea de zi a şedinţei .  

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

mai primit suma de 100.000 lei pentru lucrarea de canalizare . S-au notificat , atât 

constructorul cât şi proiectantul şi dirigintele de şantier , în vederea finalizării părţii de reţele , 

urmând ca ulterior să se edifice staţia de epurare . Mai sunt de luat avizele necesare pentru  

subtraversarea CFR din zona Ojasca , mai trebuie amplasată o staţie de pompare în zona Tuşca 

conform calculelor proiectanţilor . 

 Consilier Sava Iulian întreabă câte străzi nu beneficiază de proiectul de canalizare  

Primarul comunei Unguriu  , d-l Tirizică Gheorghiţă: s-au prins în proiect 10 km de reţea , 

mai sunt destule străzi care nu beneficiază de canalizare ; din cei 10 km , mai sunt de făcut 

aproximativ 70 m.l . În continuare se prezintă proiectul de hotărâre , respectiv anexele la 

acesta  : sume alocate pentru consultanţa PNDR , sume pentru Scoala Unguriu , sume pentru 

încălzire locuinţe beneficiari ajutor social ; se vor diminua cu 90000 lei sumele pentru salarii 

personal şcoala şi se vor aloca pentru salarii personal primărie , cu menţiunea ca şcoala nu va 

suferi de pe urma acestei rectificări întrucât sumele alocate iniţial au fost mai mari decât 

necesarul . 

 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” : 

Primarul comunei Unguriu  , d-l Tirizică Gheorghiţă : 

-luni a fost în comuna Unguriu un patron al unei firme de confecţii interesat a prelua 

căminul cultural pentru a demara o activitate în domeniul confecţiilor ; s-a facut şi un 

prospect privind forţa de munca existentă în comună, semnele fiind pozitive ; s-au luat în 

calcul 2 variante : fie să se stabilească o chirie lunară dar toate îmbunătăţirile aduse de 

chirias să ramană ale comunei Unguriu , fie să se stabilească o chirie mai mare din care să se 



scadă investiţiile efectuate .  S-a contractat un evaluator pentru efectuarea demersurilor 

legale în vederea stabilirii preţului minim al chiriei /redevenţei  .Luna viitoare va fi iniţiat un 

astfel de proiect de hotărâre . 

-in legătură cu achiziţionarea buldoexcavatorului in cadrul PNDR , s-a semnat contractul de 

finanţare , însă nu există finanţare , cel mai probabil această achiziţie urmând a fi efectuată 

în cursul anului 2014 ;  

-cu privire la cazărmile militare de pe raza comunei Unguriu ,s+au continuat demersurile 

initiate petru înfiintarea penitenciarului , se pare că din cele 11 locaţii iniţiale au rămas 3 

locaţii, una dintre acestea fiind Unguriu ; luna viitoare se va deplasa din nou la U.M. Focşani 

pentru a se continua demersurile iniţiate . 

-în şedinţa următoare va fi iniţiat şi un proiect de hotărâre pentru iniţiere proiect PNDR – 

asfaltare strada Petroliera, aceasta stradă fiind una dintre cele mai utilizate dar în acelaşi 

timp printre cele mai degradate . 

 

Consilier Ristea Florin : în ceea ce priveşte oportunitatea închirierii căminului cultural , în 

condiţiile în care se pune condiţia ca personalul să fie angajat preponderent din Unguriu , 

chiria poate fi modică , pentru ca este un beneficiu pentru intreaga comunitate . În legatura 

cu proiectul PNDR de asfaltare a str. Petroliera ,  propune ca în cadrul acestui proiect să fie 

marită laţimea drumului către Colonia Minieră , un drum cu probleme datorită dimensiunilor 

reduse , cu atât mai mult cu cât este un drum de acces catre terenuri cu potenţial touristic. 

Aduce la cunoştinţă faptul că datorită deversării directe în şanţul de scurgere a apei pluviale 

provenite în special de la maşinile de spălat , nu se poate curaţa şanţul niciodată şi solicită 

luarea de măsuri . 

 

Primarul comunei Unguriu , d-l Tirizică Gheorghiţă prezintă calculele făcute de specialişti 

pentru asfaltare str. Petroliera: fără podeţe  640.000 lei (TVA inclus , 900 m), cu podeţe 

797.000 lei (TVA inclus , 900 m) . 

                   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    


