
 

CONSILIUL LOCAL UNGURIU 

        JUDEŢUL BUZĂU  

PROCES – VERBAL  
Încheiat astăzi , 08.01.2016  

 

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

Unguriu, şedinţa de indata a Consiliului Local Unguriu , iniţiată de primarul 
comunei Unguriu , d-l Tirizică Gheorghiţă , prin dispoziţia nr. 1/2016 ,  la care au 
participat un număr de 9 consilieri locali (absenti consilierii Creanga Cornel, Ristea 

Florin), 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 9 voturi 
pentru . 

Se constată  că prin adresa nr. 95 din 07.01.2016 au fost convocaţi 

consilierii locali în şedinţa de îndată  a Consiliului local Unguriu, odată cu 
convocatorul fiindu-le transmise şi materialele de şedinţă . Se 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 acoperirea definitiva din execedentul bugetului 

local al comunei Unguriu a deficitului sectiunii de dezvoltare . 
 

ordinea de zi  este aprobata cu unanimitate de voturi . 

 
 Consilier Florea Gheorghe , presedintele de sedinta , prezinta punctul aflat pe 
ordinea de zi a sedintei . 

 
 Primarul comunei Unguriu , d-l Tirizică Gheorghiţă, prezinta materialele 

de sedinta , dand citire acestora . Precizeaza faptul ca s-a convocat in regim de 
maxima urgenta aceasta sedinta intrucat data de 08.01.2016 este data-limita de 
adoptare a acesteia , lucru comunicat de AJFP Patarlagele in 07.01.2016 . Pana in 

anul 2015 aceste reglari intre conturile bugetului local se faceau de catre primarul 
comunei insa prin modificarile aduse in luna decembrie 2015 conform Ordinului 
MFP nr. 4075/2015 aceste modificari urmeaza a se efectua prin hotarari ale 

Consiliilor locale . 
 

 Nemaifiind alte propuneri  ,  se trece la vot , urmare căruia au rezultat 9 
voturi pentru din 9 consilieri prezenti la sedinta, proiectul de hotărâre fiind adoptat . 

 

                   Constatându-se că ordinea de zi a şedinţei a fost epuizată, nemaifiind 
înscrieri la cuvânt , preşedintele de şedinţă , d-l consilier  Florea Gheorghe  , declară 

închisă şedinţa consiliului local Unguriu . 
 

 Drept pentru care a fost încheiat acest proces-verbal.  

 
    PREŞEDINTE ,                                                   SECRETAR COMUNĂ, 

FLOREA GHEORGHE                                           MARIN ADRIAN-VASILE 


