
 

CONSILIUL LOCAL UNGURIU 

        JUDETUL BUZAU   

PROCES – VERBAL  

Incheiat astazi , 23.06.2016  

 

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

sedinta de constituire a Consiliului local Unguriu , initiata de Prefectul  judetului Buzau 

prin Ordinul  nr. 408 / 2016,  la care au participat : 

- Reprezentanti Institutia Prefectului jud. Buzau ,dl Antohe Romica , dl Gheorghe Cosmin; 

- D-l Tirizica Gheorghita , primarul comunei Unguriu ; 

-  Un numar de 9 consilieri locali validati de BEC nr. 78 Unguriu la alegerile din 5 iunie 

2016;  

-  secretarul comunei Unguriu , d-l Marin Adrian Vasile . 

 

Secretarul comunei Unguriu , d-l Marin Adrian Vasile , constata ca sedinta 

este legal constituita si invita pe reprezentantii Institutiei Prefectului jud. Buzau sa preia 

conducerea sedintei . 

Dl Dragoi Gheorghe , decanul varsta al alesilor locali , asistat de dnii Sturzoiu 

Doru si Sava Iulian Marian , cei mai tineri alesi locali validati la alegerile din 5 iunie 

2016 , sunt invitati sa conduca sedinta de constituire .  

Se constata ca  prin adresa nr. 3213 din 22.06.2016  au fost convocati 

primarul si consilierii locali atestati conform rezultatelor inregistrate  la alegerile locale 

din 5 iunie 2016 si se aduce la cunostinta ordinea de zi a sedintei , care este urmatoarea : 
 

1. Alegerea comisiei de validare ; 

2. Validarea mandatelor consilierilor aleşi ; 

3. Depunerea juramantului de catre consilieri ; 

4. Declararea ca legal constituit a consiliului local ; 

5. Alegerea presedintelui de sedinta al consiliului local ; 

6. Prezentarea rezultatului validarii alegerii primarului ; 

7. Depunerea juramantului de catre primar ; 

8. Alegerea viceprimarului ; 

9. Organizarea comisiilor de specialitate ale consiliului local . 
 

 Avand in vedere punctul 1 aflat pe ordinea de zi , se solicita nominalizarea 

consilierilor locali care vor face parte din comisia de validare a mandatelor consilierilor 

locali de la nivelul Consiliului local Unguriu , pe intrega durata a mandatului . 

 Sunt nominalizati face parte din comisia de validare a mandatelor consilierilor 

locali de la nivelul Consiliului local Unguriu si aprobati cu unanimitate de voturi pentru , 

consilierii Dragoi Gheorghe ,  Sturzoiu Doru si Sava Iulian Marian  . 

 In continuare , se suspenda sedinta in vederea examinarii legalitatii alegerii 

fiecarui consilier local  de catre comisia de validare si intocmirii documentelor aferente 

.Comisia de validare propune validarea unui numar de 9 mandate de consilieri locali ai 

PSD , urmand ca validarea mandatelor reprezentantilor PNL sa se faca ulterior rezolvarii 



problemelor interne ale acestora , intrucat s-au transmis Consiliului local Unguriu doua 

adres diferite si nu se stie care este cea corecta . 

 Sedinta se reia cu punctul 2 aflat pe ordinea de zi a sedintei  , respectiv 
validarea mandatelor consilierilor locali aleşi  adoptandu-se in acest sens a doua 
hotarare a Consiliului local Unguriu prin care au fost validati 9 consilieri locali .

 Consilierii locali ale caror mandate au fost validate , depun juramantul in 
plenul sedintei  consiliului local . 
 Avand in vedere faptul ca cei 9 consilierii locali indeplinesc conditiile 

legale, se adopta , cu unanimitate de voturi pentru ,hotararea consiliului local 
Unguriu privind declararea constituirii legale a Consiliului local Unguriu . 

        Avand in vedere Incheierea Judecatoriei Patarlagele din data de 17.06.2016 , 

prin care domnul Tirizica Gheorghita este validat in functia de primar al comunei 

Unguriu si luandu-se act de renuntarea acestuia la mandatul de consilier local in cadrul 

Consiliului local Unguriu , d-l Tirizica Gheorghita este invitat sa depuna juramantul 

prevazut de legea nr. 215/2001 ,a administratiei publice locale  , actualizata . 

Dl Tirizica Gheorghita depune juramantul in calitate de primar al comunei Unguriu . 

 In conformitate cu prevederile art. 35 alin.(1) din legea nr. 215/2001 , 

actualizata , se propune ca dl consilier Sava Iulian Marian sa conduca sedintele 

Consiliului local Unguriu pentru o perioada de 3 luni , adoptandu-se cu unanimitate de 

voturi hotararea Consiliului local Unguriu in acest sens . 

 Avand in vedere faptul ca urmatorul punct al ordinii de zi a sedintei este 

alegerea viceprimarului comunei Unguriu , se solicita efectuarea de propuneri de 

consilieri locali care sa indeplineasca acesta functie . 

Propuneri viceprimar : dl Florea Gheorghe propune pe dl consilier Mitu Ion . 

 Sedinta se suspenda in vederea intocmirii buletinelor de vot pentru alegerea 

viceprimarului comunei Unguriu . 

 Sedinta se reia cu procedura de vot a viceprimarului comunei Unguriu ,cei 9 

consilieri locali prezenti la sedinta exprimandu-si dreptul de vot . 

 Comisia de validare constata ca dl consilier local Mitu Ion este ales 

viceprimar al comunei Unguriu , cu un numar de 9 voturi pentru , 0 impotriva , 0 abtineri, 

adoptandu-se in acest sens , cu unanimitate de voturi pentru , hotararea consiliului local 

Unguriu privind validarea viceprimarului comunei Unguriu . 

         Avand in vedere ultimul punct aflat pe ordinea de zi a sedintei , consilierii locali 

sunt invitati sa stabilesca numărul , denumirea si componenta nominala a comisiilor 

de specialitate ale Consiliului local Unguriu . Se adopta in acest sens , cu 

unanimitate de voturi pentru , hotararea consiliului local Unguriu privind aprobarea 

numărului , denumirii si componentei nominale a comisiilor de specialitate ale 
Consiliului local Unguriu 
                   Constatandu-se ca ordinea de zi a sedintei a fost epuizata , nemaifiind 

inscrieri la cuvant , se declara inchisa sedinta consiliului local Unguriu . 

 Drept pentru care a fost incheiat acest proces-verbal . 

 

                   PRESEDINTE ,                                       SECRETAR COMUNĂ, 

              SAVA IULIAN  MARIAN                            MARIN ADRIAN VASILE    

 


