
 

CONSILIUL LOCAL UNGURIU 

                     JUDEŢUL BUZĂU  
 

 

PROCES – VERBAL  

Încheiat astăzi , 30.06.2016  
 

  Azi , data de mai sus , are loc în sala de şedinţe a primăriei comunei Unguriu, 

sedinţa ordinară a Consiliului Local Unguriu , iniţiată de primarul comunei Unguriu , d-l 

Tirizică Gheorghiţă , prin dispoziţia nr. 73/24.06.2016 ,  la care au participat un număr de 10 

consilieri locali (absent consilier Irimia Gheorghe) , 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 10 voturi pentru . 

Preşedintele de şedinţă , consilier Sava Iulian Marian , constată că prin adresa 

nr. 3255 / 24.06.2016 au fost convocaţi consilierii locali în şedinţa 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 şedinţa de consiliu 

local şi dă citire ordinii de zi a acesteia , care este următoarea : 

 

1.Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Inventarului bunurilor care 

aparţin domeniului public al comunei Unguriu , judeţul Buzău. 
2.Proiect de  hotărâre  privind înfiinţarea şi organizarea serviciului “CONSILIUL LOCAL 

UNGURIU - SERVICIUL APĂ CANAL”, serviciu public de interes local, specializat, cu 
personalitate juridică, organizat în subordinea Consiliului Local al comunei UNGURIU, 

judeţul Buzău.  

  3. Proiect de  hotărâre  privind darea în administrare a serviciului şi sistemului de  

alimentare cu apă şi de canalizare ale comunei  UNGURIU judeţul Buzău către serviciul 
“CONSILIUL LOCAL UNGURIU - SERVICIUL APĂ CANAL”, serviciu public de interes 
local, specializat, cu personalitate juridică, orhganizat în subordinea consiliului local al 

comunei UNGURIU, judeţul Buzău . 

  4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi ştatului de funcţii pentru 

aparatul de specialitate (funcţii publice şi funcţii contractuale) al primarului  comunei 
Unguriu, judeţul Buzău. 
5. Proiect de  hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Unguriu, pentru anul 2016 . 

Ordinea de zi  a şedinţei este aprobată  cu 10 voturi pentru , din cei 10 consilieri locali 

prezenţi. 

 Preşedintele de şedinţă , consilier Sava Iulian Marian, prezintă proiectul aflat la 

punctul 1 pe ordinea de zi a şedinţei .  

 Secretarul comunei Unguriu , dl Marin Adrian Vasile , aduce la cunostinta faptul 

ca , in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a , cvorumul necesar pentru adoptarea 

hotararii este de 2/3 din numarul consilierilor in functie , respectiv 8 voturi pentru . 

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

materialele au fost transmise , precizeaza faptul ca prin acest proiect de hotarare se 

actualizeaza inventarul bunurilor din domeniul public conform masuratorilor cadastrale si a 

evaluarilor financiare efectuate  .  

   

  



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

căruia au rezultat 10 voturi pentru , proiectul de hotărâre fiind adoptat . 

 

 Preşedintele de şedinţă , consilier Sava Iulian Marian, prezintă proiectul aflat la 

punctul 2 pe ordinea de zi a şedinţei .  

 Primarul comunei Unguriu  , d-l Tirizică Gheorghiţă , prezinta proiectul de 

hotarare , precizeaza faptul ca legislatia in materie de utilitati publice s-a modificat , in sensul 

ca trebuie infiintate servicii cu personalitate juridica, fie societati comerciale, fie servicii in 

subordinea consiliului local . S-a mers pe varianta cea mai simpla , respectiv infiintarea 

Serviciului apa canal in subordinea Consiliului local Unguriu , serviciu cu personalitate 

juridica . Este mandatat dl Ionita Bogdan Florin , seful serviciului de alimentare cu apa side 

canalizare Unguriu sa faca toate demersurile necesare implementarii acestei noi hotarari , 

reespectiv obtinere stampila , cod fiscal , avize etc .  

 Secretarul comunei Unguriu , dl Marin Adrian Vasile , aduce la cunostinta faptul 

ca , in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a , cvorumul necesar pentru adoptarea 

hotararii este de 2/3 din numarul consilierilor in functie , respectiv 8 voturi pentru . 

 Consilier Ristea Florin considera ca , referitor la canalizare , este mai dificil cu 

contorizarea in zona rurala si  ar trebui sa se puna un contor la baia fiecarui beneficiar. 

Primarul comunei Unguriu  , d-l Tirizică Gheorghiţă , precizeaza ca se cunoaste situatia , 

trebuie intr-adevar gasita o solutie , stie ca avea o situatie similara la Revizia de vagoane 

pentru ca sunt situatii cand nu toata apa intra in sistemul de canalizare , la persoanele fizice se  

contorizeza 80% din apa consumata iar la persoanele juridice 100% din apa consumata ; ar 

trebui sa se cunoasca faptul ca apa furnizata prin Serviciul Apa Canal nu este destinata irigarii; 

Dl Mitu Ion , viceprimarul comunei Unguriu  , aduce la cunostinta faptul ca va trebui 

reglementata situatia speciala cand beneficiarii serviciilor de canalizare nu au sursa de apa de 

la primarie , avand surse proprii de alimentare cu apa , caz in care trebuie sa se gaseasca o 

solutie de contorizare a apei ce se va deversa in sistemul de canalizare . 

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

căruia au rezultat 10 voturi pentru , proiectul de hotărâre fiind adoptat . 

 

 Preşedintele de şedinţă , consilier Sava Iulian Marian, prezintă proiectul aflat la 

punctul 3 pe ordinea de zi a şedinţei .  

Primarul comunei Unguriu  , d-l Tirizică Gheorghiţă, precizeaza ca acest proiect de 

hotarare nive firesc , ca o continuare a proiectului de hotarare anterior discutat , se face 

procedura prevazuta de lege . 

 Secretarul comunei Unguriu , dl Marin Adrian Vasile , aduce la cunostinta faptul 

ca , in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a , cvorumul necesar pentru adoptarea 

hotararii este de 2/3 din numarul consilierilor in functie , respectiv 8 voturi pentru . 

 Consilierii locali propun si se aproba cu unanimitate de voturi , ca dl Mitu Ion , 

viceprimar comuna Unguriu , sa reprezinte Consiliul local in cadrul comisiei special 

constituite prin dispozitia primarului comunei Unguriu,  pentru intocmirea si semnarea 

protocolului de predare-primire bunuri intre Serviciul de alimentare cu apa si de canalizare 

Unguriu si Consiliul local Unguriu –Serviciul Apa Canal . 
 

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

căruia au rezultat 10 voturi pentru , proiectul de hotărâre fiind adoptat . 

 



 Preşedintele de şedinţă , consilier Sava Iulian Marian, prezintă proiectul aflat la 

punctul 4 pe ordinea de zi a şedinţei , stat de functii si organigrama . 

Secretarul comunei Unguriu , dl Marin Adrian Vasile , face precizarea ca modificarile au 

avut ca obiect actualizarea organigramei si statului de functii urmare : 

-promovarii in grad profesional a unor functionari publici 

-reorganizarii Serviciului de alimentare cu apa Unguriu , acesta impartindu-se in doua  

1. Serviciul APA CANAL , serviciu cu personalitate juridica in subordinea Consiliul local 

Unguriu si 2 Serviciul Administrativ, serviciu fara personalitate juridica . 

Avand in vedere faptul ca , Legega nr. 53/2003 , privind Codul muncii , actualizata nu mai 

prevede posibilitatea transferului , urmeaza ca , cele doua posturi vacante ale Serviciului Apa 

Canal sa fie ocupate prin detasare , pentru o perioada de cel mult 1 an (pana la organizarea 

concursurilor/examenelor) , respectiv dl Ionita Bogdan Florin urmeaza sa fie detasat in functia 

de sef serviciu iar dna Sava Mihaela in cea de casier . Detasarile se vor efectua dupa obtinerea 

personalitatii juridice de catre serviciul nou infiintat .  

  

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

urmare căruia au rezultat 9 voturi pentru , 1 vot impotriva (consilier Dragulin Paul ) 

proiectul de hotărâre fiind adoptat . 

  

Preşedintele de şedinţă , consilier Sava Iulian Marian, prezintă proiectul aflat la punctul 5 pe 

ordinea de zi a şedinţei . 

  

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

bugetara priveste doar transferul intre capitolele bugetare ale bugetului local al comunei 

Unguriu , respectiv a trebuit sa i se asigure sursa de finantare serviciului nou infiintat  

Serviciului Apa Canal . Nu au intrat sume de bani suplimentari in buget , au fost prevazuti in 

bugetul initial 60000 lei pentru extindere retele apa , suma care se propune a fi impartita in 

doua : vor fi alocati 30000 lei pentru extindere retele apa iar 30000 lei executare placa / 

acoperis statia de apa Ciuciure . 

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

urmare căruia au rezultat 9 voturi pentru , 1 abtinere (consilier Dragulin Paul ) proiectul 

de hotărâre fiind adoptat . 

 Primarul comunei Unguriu  , d-l Tirizică Gheorghiţă, prezinta Consiliului local 

adresa ADI Buzau 2008 , Compania de apa ,nr. 798/27.06.2016 , prin care se solicita punctul 

de vedere al autoritatii locale cu privire la gestionarea serviciului de alimentare cu apa / apa 

uzata , respectiv daca se deleaga acest serviciu catre Compania de apa , situatie in care vom fi 

inclusi in programul de investitii 2014-202,  . in caz contrar nu se va beneficia de finantare .  

Primarul comunei Unguriu , considera ca la nivelul comunei Unguriu , exista un stadiu 

avansat al infrastructurii de apa-canalizare, s-au facut investitii importante , exista sursa de apa 

proprie , retele de apa , de canalizare , statie de canalizare , situatie in care considera ca nu se 

justifica delegarea gestiunii catre Compania de apa Buzau . Consilierii locali considera ca nu 

se justifica in niciun fel predarea serviciilor de apa si canal catre Compania de apa Buzau. 

 Consilier Ristea Florin , solicita ca in urmatorii 4 ani sa se mearga in continuare 

cu sustinerea utilitatilor publice infiintate la nivel local , sa se faca ce se poate mai mult cu 

privire la sistemele de alimentare cu apa si de canalizare proprii . 

 



 In legatura cu Ziua comunei , anul acesta ziua comunei pica in 21 august,  

primarul comunei Unguriu , dl Tirizica Gheorghita , aduce la cunostinta faptul ca  s-a 

deplasat la Directia de Cultura si Arta a Consiliului judetean Buzau , pentru stabilirea 

detaliilor de organizare  si a aflat ca in acea zi acestia sunt foarte aglomerati , nu au scena 

disponibila , sunt foarte putini artisti disponibili si solicita consilierilor locali sa ia in calcul o 

modificare a datei de desfasurare ; in situatia in care se stabileste ca e mai bine sa se modifice 

data de desfasurare a zilei comunei Unguriu  , o sa fie promovat un proiect  de hotarare in 

acest sens ; considera ca , pe viitor , ar fi de luat in calcul  ori ca data de desfasurare ori 

primavara ori toamna . 

 Dl Mitu Ion , viceprimarul comunei Unguriu , aduce la cunostinta faptul ca a 

gasit locatia potrivita pentru organizarea Zilei comunei Unguriu,  in zona Tarna , a vorbit cu 

ing. David si cu dl Panchiosu Catalin , proprietarii terenurilor si acestia sunt de acord . 

 

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

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

consiliului local Unguriu . 

 Drept pentru care a fost încheiat acest proces-verbal. 

 

 

                     PREŞEDINTE ,                                             SECRETAR COMUNĂ, 

               SAVA IULIAN MARIAN                                   MARIN ADRIAN VASILE    


