
 

CONSILIUL LOCAL UNGURIU 

                     JUDEŢUL BUZĂU  
 

 

PROCES – VERBAL  

Încheiat astăzi , 17.03.2016  
 

 

  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. 42/2016 ,  la care au participat un număr de 11 

consilieri locali, 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 11 voturi pentru . 

Preşedintele de şedinţă , d-l Dragulin Paul , constată că prin adresa nr. 1489 / 

11.03.2016 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 aprobarea modalităţii de identificare a beneficiarilor 

de tichete sociale în baza Legii 248/2015 privind stimularea participării în 
învăţământul preşcolar a copiilor din familii defavorizate, a modalităţii de 
soluţionare a situaţiilor identificate, precum şi procedura de acordare a tichetelor 

sociale pentru grădiniţă . 

2.Proiect de  hotărâre  privind darea în folosinţă gratuită (contract de comodat) 
către Fundaţia Crucea Alb-Galbenă România – Filiala Buzău,   a unui spaţiu cu 
destinaţia de sediu administrativ situat în incinta Centrului de servicii comunitare 
„Iulia Haşdeu” Unguriu. 

3. Proiect de  hotărâre  privind darea în folosinţă gratuită (contract de comodat) 
către Asociaţia de Dezvoltare Durabilă „Focurile vii” a unui spaţiu cu destinatia de 

sediu administrativ situat în incinta Centrului de servicii comunitare „Iulia 
Haşdeu” Unguriu. 
4. Proiect de  hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Unguriu , pentru 
anul 2016 . 

5. Diverse . 

Ordinea de zi  a şedinţei este aprobată  cu 11 voturi pentru , din cei 11 consilieri locali 

prezenţi. 

 Preşedintele de şedinţă , d-l Dragulin Paul, prezintă proiectul aflat la punctul 1 pe 

ordinea de zi a şedinţei .  

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

materialele au fost puse la dispozitia consilierilor locali si solicita interventia acestora, in 

masura in care se solicita lamuriri suplimentare. Incepand  cu acest an se aloca conform Legii 

285/2015 un tichet social in valoare de 50 lei / luna persoanelor beneficiare ale programului.  

 

 Consilier Bica George  intreaba daca toti copii de varsta prescolara merg la 

gradinita ,  pentru ca vor beneficia de aceste prevederi doar cei care frecventeaza scoala ; 



considera ca ar trebui sa fie verificat daca sunt copii care nu frecventeaza scoala care sa fie 

introdusi in sistemul educational ; poate daca ar sti ca primesc cei 50 lei vor veni la gradinita, 

unii dintre acestia poate din cauza lipsei banilor nu vin la gradinita. 

 Consilier Ristea Florin : din cate a auzit in mass-media , s-a facut o modificare la 

legea invatamantului , prin care s-a precizat ca nu se pot inscrie in clasa pregatitoare decat cei 

care au frecventat gradinita . 

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

căruia au rezultat 11 voturi pentru , proiectul de hotărâre fiind adoptat . 

 

 Preşedintele de şedinţă , d-l Dragulin Paul, 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 este nevoie sa punem umarul la reiinfiintarea GAL-ului pe noul 

program PNDR 2014-2020 , iar pentru aceasta se reface strategia de dezvoltare locala si 

trebuie urmarite anumite aspecte care dau punctaje , unele din aceste puncte fiind date pentru 

desfasurarea de activitati de catre ONG-uri si Asociatii de  Dezvoltare Locala  pe raza 

comunei ; in acest sens au fost promovate cele doua proiecte cu privire la incheierea 

contractelor de comodat ; Se da citire proiectului de hotarare , cu precizarea ca Fundatia Alb 

Galbena Filiala Buzau este o fundatie ce are ca obiectiv principal servicii de ingrijiri la 

domiciliu . 

 Consilier Bica George : s-a interesat despre aceasta Fundatie si considera ca ar 

trebui ca si comuna Unguriu sa fie cuprinsa in zona de acoperire a acestei Fundatii , daca tot 

beneficiaza de acest comodat , pentru ca activitatea acestora se opreste la Satuc . Doreste sa 

stie daca aceste firme care solicita aceste spatii ofera ceva in schimbul acestora . 

 Consilier Dragulin Paul considera ca perioada pe care se doreste a se incheia 

contractul de comodat este prea mare si solicita ca aceasta perioada sa fie de un an si numai 

dupa aceea sa se stabileasca ce se va face incontinuare .   

 Consilier Ristea Florin afirma ca se stie cat efort s-a facut , pe timpul mandatului 

sau de primar , pentru reabilitarea cladirii Centrului de servicii sociale de la Ojasca  si 

considera ca ar trebui sa se inchirieze acel spatiu , sa se dea o folosinta pentru comunitatea 

locala , contra-cost si nu gratuit .  

 Primarul comunei Unguriu  , d-l Tirizică Gheorghiţă raspunde ca nu se poate 

incheia un contract de comodat doar pe operioada de un an , intrucat , daca se doreste sa se 

depuna un proiect in cadrul  GA L-ului , prin PNDR 2014-2020 , va fi necesara o perioada de 

implementare de minim 2 ani ; in perspectiva  se poate dezvolta un proiect de azil de batrani ; 

din informatiile pe care le detine de la reprezentatii Fundatiei sunt persoane din comuna 

Unguriu care beneficiaza déjà de serviciile acesteia .  

 Consilier Staruiala Grigore considera ca ar fi trebuit inchiriate aceste spatii , sa se 

obtina beneficii pentru localitate ; intreaba de ce nu s-a inchiriat spatiului doctorului 

stomatolog in cursul anului 2015 .  

 Primarul comunei Unguriu  , d-l Tirizică Gheorghiţă, precizeaza faptul ca nu s-a 

putut face niciun demers in legatura cu patrimoniul comunei pe perioada aplicarii Legii nr. 

165/2013 (2013-2015) , astfel se explica de ce nu s-a putut inchiria medicului stomatolog 

aceste spatii;  

 Consilier Creanga Cornel intreba cate persoane fizice a ajutat Gal-ul , solicita ca 

proiectele 2 si 3 aflate pe ordinea de zi sa fie amanate la o data ulterioara , atunci cand se vor 

afla mai multe detalii .  



 Consilier Sturzoiu Doru considera ca este benefica pentru comuna alocarea 

acestor spatii , este vorba de un sediu administrativ la inceput si in masura in care se obtine 

finantare pentru proiecte , se va investi in cladire si dezvoltarea de servicii utile comunitatii 

locale . 

 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 , respective 8 voturi pentru . 

 

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

urmare căruia au rezultat 7 voturi pentru , 3 abtineri (Bica George , StaruialaGrigore , 

Creanga Cornel ) , 1 vot impotriva (Dragulin Paul)  proiectul de hotărâre nefiind adoptat . 

 

 Preşedintele de şedinţă , d-l Dragulin Paul, prezintă proiectul aflat la punctul 3 pe 

ordinea de zi a şedinţei .  

Consilier Bica George aduce la cunostinta faptul ca s-a interesat despre aceasta 

Asociatie “Focurile vii” , aceasta neevidentiandu-se de la infiintare , in anul 2011, cu niciun 

proiect , doar cu o excursie cu bicicletele, conditii in care nu intelege ce beneficii poate aduce 

comunei incheierea unui astfel de contract ; intreba daca se asigura acordarea de beneficii 

pentru comuna Unguriu , personal angajat din Unguriu etc 

Consilier Creanga Cornel considera ca daca in cazul Fundatiei Crucea Alb Galbena au 

avut la dispozitie informatii cuprivire la activitatea desfasurata , cu privire la acesta Asociatie 

nu se stie mai nimic ; 

Primarul comunei Unguriu  , d-l Tirizică Gheorghiţă, considera ca neadoptarea 

acestor hotarari  blocheaza spatiile respective , neutilizate de ani buni si astfel nu se vor mai 

putea aduce alti investitori . Nu se poate pune problema , la inceput , de angajarea de persoane, 

mai intai trebuie accesate fonduri pe proiecte in cadrul PNDR si apoi se pune acesta problema 

a angajarii de personal ; trebuie luat in calcul si faptul ca , asa cum prevad contractele de 

comodat , utilizatorii vor amenaja aceste spatii , le vor intretine si vor asigura plata utilitatilor. 

Secretarul comunei Unguriu , dl Marin Adrian Vasile, face precizarea ca exista 

cererea Asociatiei “Focurile vii”  de acordare a spatiului , cerere careia ii da citire si in care se 

precizeaza obiectul de activitate principal al acesteia si pune la dispozitie consilierilor Statutul 

acesteia , din care sunt citite selectiv o parte din obiectivele Asociatiei . 

Consilier Dragulin Paul considera ca trebuiau sa fie prezenti la sedinta si reprezentantii 

solicitantilor acestor spatii , asa cum s-a intamplat atunci cand s-a alocat spatiul catre GAL 

“Colinele Buzaului” . 

  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 , respective 8 voturi pentru . 

 

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

căruia au rezultat 6 voturi pentru , 5 impotriva (DragulinPaul , Ristea Florin, Creanga 

Cornel , Bica George , Staruiala Grigore ) , proiectul de hotărâre nefiind adoptat . 

 

 Preşedintele de şedinţă , d-l Dragulin Paul, prezintă proiectul aflat la punctul 4 pe 

ordinea de zi a şedinţei . 

  



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

rectificarea bugetara priveste doar suma de 7000 lei pentru implementarea Legii nr. 285/2015, 

prin care se acorda tichete sociale lunare in suma de 50 lei persoanelor beneficiare , copii cu 

varsta intre 3-6 ani care frecventeaza gradinita si ale caror familii nu depasesc plafonul maxim 

al veniturilor prevazut in lege. Suma alocata prin aceasta hotarare este una estimativa , urmand 

ca la sfarsitul anului sa se cunoasca situatia exacta si sa se faca rectificarile necesare . 

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

urmare căruia au rezultat 11 voturi pentru , proiectul de hotărâre fiind adoptat . 

  

La punctul “Diverse”: 

-consilier Ristea Florin : in data sedintei anterioare l-a anuntat pe dl viceprimar , dl Mitu Ion 

ca un vecin a reclamat faptul ca sunt probleme in zona si dl vice a inceput sa zica locuitorilor 

din zona ca dl Ristea Florin a reclamat acest fapt ; precizeaza faptul ca l-a anuntat pe dl vice 

nu ca a reclamat ; 

-dl viceprimar Mitu Ion raspunde ca situatia  nu este chiar asa , dl Ristea Florin , ca 

responsabil de zona , putea sa rezolve aceste probleme  ; 

-consilier Bica George intreaba ce s-a mai facut cu extinderea sistemului de alimentare cu  

gaze naturale ; se vor mai pune cosuri de gunoi in comuna ? statiile CFR din comuna  nu au 

cosuri de gunoi si propune sa fie amplasate in aceste locatii . 

- primarul comunei Unguriu  , d-l Tirizică Gheorghiţă : in legatura cu extinderea sistemului 

de alimentare cu  gaze natural , s-a deplasat la Bucuresti ,la sediul firmei Premier Energy,  la 

acest moment firma merge din casa in casa , se prezinta situatia existenta , urmand ca in 

cazuul in care exista disponibilitate din partea cetatenilor comunei , in conditii de eficienta 

economica, sa se demareze aceste lucrari ; precizeaza faptul ca acum este foarte greu de facut 

aceste extinderi care nu au fost facute pe vremea fostului primar Ristea Florin, intrucat SC 

Premier Energy nu contribuie cu nimic la acesta extindere , toate costurile acesteia cazand pe 

eventualii beneficiari, cu spijinul primariei in ceea ce priveste utilizarea utilajelor din dotare  ; 

in legatura cu cosurile de gunoi , nu se poate face totul pe loc , cosurile sunt achizitionate si se 

vor monta atata in haltele CFR cat si in zona Spitalului Ojasca ;  

-viceprimarul comunei Unguriu , domnul Mitu Ion , precizeaza faptul ca , in legatura cu 

montarea cosurilor de gunoi, acest lucru nu a fost posibil pe timp de iarna iar in ultimele doua 

saptamani ,de cand vremea a fost mai buna se ocupa zilnic de parcurile de agrement. 

- primarul comunei Unguriu  , d-l Tirizică Gheorghiţă aduce la cunostinta faptul ca a fost 

semnat contractul de vanzare-cumparare a terenului pentru edificarea forajului de  apa , 

urmand a se continua demersurile de edificare a acestui foraj si de obtinere a vizelor necesare. 

-consilier Sturzoiu Doru considera ca ar trebui data o hotarare prin care sa se stabileasca ca 

apa comunei sa nu fie data decat in urma unui Referendum local . 

Nu se poate consemna , discutii individuale … 

-consilier Parmac Laurentiu are  propunerea ca sa ramana atmosfera care a fost pana acum si 

nu acesta de acuze si speculatii care nu fac bine nimanui . 

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

cuvânt , preşedintele de şedinţă , d-l consilier  Dragulin Paul, declară închisă şedinţa 

consiliului local Unguriu . 

 Drept pentru care a fost încheiat acest proces-verbal. 

                    PREŞEDINTE ,                                         SECRETAR COMUNĂ, 

                 DRAGULIN PAUL                                   MARIN ADRIAN VASILE    


