
 

CONSILIUL LOCAL UNGURIU 

                     JUDEŢUL BUZĂU  
 

 

PROCES – VERBAL  

Încheiat astăzi , 25.02.2016  
 

 

  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. 30/2016 ,  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 Florea Gheorghe , constată că prin adresa nr. 994 / 

19.02.2016 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 planului de achiziţii publice de la nivelul 

comunei Unguriu, pentru anul 2016.  
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de  anulare a cotei de 73,3% 
din majorările de întârziere la plata impozitelor şi taxelor locale . 

3.Proiect de  hotărâre  privind achiziţionarea unui teren situat în intravilanul 
comunei Unguriu în vederea executării unui foraj de aducţiune apă . 
4.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local 
Unguriu , judeţul Buzău , pentru o perioada de 3 luni. 
5. Diverse . 

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

prezenţi. 

 Preşedintele de şedinţă , d-l Florea Gheorghe, 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  . 

 Consilier Bica George  intreaba ce inseamna servicii de perfectionare ; s-au mai 

achizitionat laptopuri , de ce s-au mai prevazut inca 2 laptopuri in conditiile in care mai sunt 

prevazuti si bani pentru reparatii ?; PUG-ul este terminat sau nu , de ce mai sunt alocati bani 

pentru acesta ? De este prevazuta suma de 3100 Euro la pct 19 cand avem contabil angajat la 

primarie ? 

Primarul comunei Unguriu , d-l Tirizică Gheorghiţă , raspunde ca este vorba de servicii de 

perfectionare ale angajatilor primariei conform Cod CAEN , laptopurile sunt necesare pentru 

buna desfasurare a activitatilor curente ; in legatura cu PUG-ul , mai sunt de luat 2 avize si de 

aceea mai sunt prevazuti bani, deja cadastrul lucreaza pe noul PUG . 

Consilier Creanga Cornel : daca nu se stie exact ce se cumpara inseamna ca planul este unul 

copy-paste ? 



Primarul comunei Unguriu , d-l Tirizică Gheorghiţă , planul de achizitii publice este unul 

estimativ , nu putem sti cu exactitate de ce avem nevoie in decursul intregului an ; in suma de 

3100 Euro de la pct. 19 din planul de achizitii pot intra evaluari ale unor bunuri , fiecare bun 

aflat in domeniul privat/public al comunei se reevalueaza la maxim 3 ani , inclusiv taxe 

percepute de Trezorerie , taxe percepute de fondul de garantare pentru proiecte . 

Consilier Ristea Florin solicita sa fie prinsa in planul de achizitii si o statie de dedurizare 

Primarul comunei Unguriu , d-l Tirizică Gheorghiţă , afirma ca se va tine cont de acesta 

propunere pe viitor  

Consilier Dragulin Paul intreaba unde s-au pus stalpii de electricitate prevazuti in plan ? 

Primarul comunei Unguriu , d-l Tirizică Gheorghiţă ,  : este vorba de ulicioara langa Titel 

Popa (Orasanu) , stalpii de iluminat public au putrezit si trebuie inlocuiti , a vorbit la Electrica 

si va exista sprijinul acestora  . 

Consilier Creanga Cornel : se va intentiona sa se achizitioneze o vitanja ?  

Primarul comunei Unguriu , d-l Tirizică Gheorghiţă : este necesara achizitionarea unei 

vitanje insa nu se va achizitiona in acest an , pentru ca nu exista banii necesari ; s-a 

achizitionat o motopompa pentru ape uzate care va fi folosita si pentru interventii la serviciul 

de canalizare ; 

 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 Florea Gheorghe, 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 scutirile se refera numai la majorarile de intarziere in conditiile 

in care se achita intregul debit restant . 

 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 Florea Gheorghe, prezintă proiectul aflat la punctul 3 

pe ordinea de zi a şedinţei .  

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

sunt probleme din cate se pare , sumele sunt prevazute in planul de achizitii , se va edifica 

forajul de apa in aceasta locatie . 

 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 Florea Gheorghe, prezintă proiectul aflat la punctul 4 

pe ordinea de zi a şedinţei .  

 ConsilierFlorea Gheorghe propune ca presedinte de sedinta al Consiliului local 

Unguriu pentru urmatoarele 3 luni pe consilier Dragulin Paul . 

 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”: 

- primarul comunei Unguriu  , d-l Tirizică Gheorghiţă , solicita ca toti consilierii locali sa-si 

expuna problemele din zone ; aduce la cunostinta ca s-a dat comanda de materiale pentru 

extinderea canalizarii –de la fam. Nelu Budulus pana la Nelu Avram , prioritate avand zonele 

in care se va face asfaltarea ; se pare ca va reusi accesarea unui proiect major de asfaltare a 

stazilor din comuna Unguriu , in suma de peste 4.100.000 lei  



-consilier Dragulin Paul : trebuie instruita lumea sa nu mai ia tevi de racord canalizare ieftine 

(rosii) ci unele de calitate (cele albastre), pentru ca in caz contrar se vor sparge si va fi risipa 

de resurse  

-consilier Bica George , considera ca trebuie ca racordurile sa se faca direct in camine , cu cat 

sunt mai multe coturi vor fi mai multe probleme 

-consilier Ristea Florin considera ca vor fi probleme mari daca nu se vor face racorduri doar 

in camine , se va infunda sistemul de canalizare  

- Primarul comunei Unguriu , d-l Tirizică Gheorghiţă  : proiectul de canalizare a fost facut 

de asa natura ,fara bransamente ,  toate proiectele recente au prevazut sume pentru 

bransamente insa cel de la Unguriu , inceput de pe vremea dlui Ristea Florin nu a avut 

prevazute sume pentru bransamente , de aceea sunt aceste probleme acum; de aceea se fac 

aceste bransamente cu sprijinul nostru , bransamente pentru care isi asuma raspunderea ; 

-consilier Ristea Florin , aduce la cunostinta faptul ca proiectul initial a fost limitat la 

1000000  Euro si de aceea nu a fost posibil a se face si bransamentele , acestea sa fie incluse in 

proiect ; lucrarea este facuta si acest lucru este cel mai important ; 

-consilier Bica George , nu trebuie facuta afirmatia ca partea din canalizare a fost facuta de X 

sau Y , canalizarea este un tot , in interesul intregii comunitati locale , constructorul fiind cel 

care raspunde pentru lucrare  ;  

-consilier Creanga Cornel intreaba daca va fi sprijinit de primarie pentru extinderea 

canalizarii spre linia de cale ferata , singura varianta viabila pentru zona in care locuieste  

-consilier Bica George intreba daca se poate face bransare fara conectare la sistemul de 

canalizare , pentru ca intreaba oamenii din comuna  

Primarul comunei Unguriu , d-l Tirizică Gheorghiţă  :da , se poate face , chiar se incurajeaza 

aceste lucrari . 

 

                   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    


