
 

CONSILIUL LOCAL UNGURIU 

                     JUDEŢUL BUZĂU  
 

 

PROCES – VERBAL  

Încheiat astăzi , 28.01.2016  
 

 

  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. 4/2016 ,  la care au participat un număr de 10 

consilieri locali (absent consilier 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 10 voturi pentru . 

Preşedintele de şedinţă , d-l Florea Gheorghe , constată că prin adresa nr. 381 

din 22.01.2016 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 bugetului comunei Unguriu 2016 .  

2.Proiect de hotarare privind aprobarea contului de execuţie al bugetului 
propriu al comunei Unguriu , pe anul 2015. 
3. Proiect de  hotarare  privind utilizarea excedentului bugetar rezultar la 

inchiderea anului 2015 . 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului şi Caietului de Sarcini ale 
serviciului de utilităţi publice  - SERVICIUL DE CANALIZARE –în comuna 
UNGURIU, Judeţul Buzău . 
5.Proiect de hotarare privind participarea Comunei Unguriu la constituirea unui 

parteneriat public-privat in vederea obtinerii finantarii nerambursabile pe 
Programul Operational pentru Pescuit si Afaceri Maritime 2014-2020 . 

6.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului anual de actiune privind serviciile 
sociale de la nivelul comunei  Unguriu, judeţul Buzău . 
7. Diverse . 
 

 Primarul comunei Unguriu  , d-l Tirizică Gheorghiţă , solicita suplimentarea ordinii de 

zi cu : proiect de hotărâre privind aprobarea cotei corepunzătoare pierderilor de apă din 

sistemul de alimentare cu apă al comunei UNGURIU , urgenta justificata de necesitatea 

avizarii de catre ANRSC a pretului de cost al apei evacuate prin sistemul de canalizare al 

comunei Unguriu . 

Ordine de zi  a şedinţei , astfel cum a fost completata ,  este aprobată  cu 10 voturi pentru , 

din cei 10 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 , da citire adreselor prin care s-au 

alocat bani bugetului local in anul 2016 , da citire proiectului de hotarare si a anexelor .  



-precizeaza faptul ca exista un excedent din recuperarea TVA aferent proiectului PNDR drum 

str. Petroliera din satul Ojasca si a sumelor date pentru proiectare la acest proiect ;  

-la cap. cheltuieli materiale salubrizare , in suma de 90000 lei este inclusa si suma pentru 

mentenanta statiei de epurare , mentenanta in cadrul careia este inclusa si asigurarea 

personalului deservent al statiei de epurare ;  

-la cap. drumuri suma alocata a fost diminuata semnificativ fata de anul 2015 , insa  exista 

avantajul detinerii de utilaje proprii ;  

-cap.transfer lacase de cult – 15000 lei , se da citire solicitarii Parohiei Ojasca care a solicitat 

suma de 25000 lei ;se propune a se aloca 10000 lei pentru Parohia Ojasca iar restul urmeaza sa 

ramana la dispozitia autoritatii publice locale si sa fie folositi in cursul anului pentru lacasurile 

de cult , in functie de necesitati ; bugetul nu permite alocarea unei sume mai mari pentru 

Parohia Ojasca . 

 Consilier Bica George considera ca suma la cap. drumuri este foarte mica si 

solicita a se suplimenta eventual aceste sume ; considera ca drumurile si apa trebuie sa fie 

prioritare in orice comunitate . 

 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 , d-l Florea Gheorghe, prezintă proiectul aflat la punctul 2 

pe ordinea de zi a şedinţei .  

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

iesit cu excedent la finalul anului 2015 , provenit din recuperare TVA proiect PNDR drum 

Ojasca –str. Petroliera , excedent binevenit in conditiile in care bugetul alocat in anul 2016 

este unul modest . 

 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 , 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 se 

solicita prin aceasta hotarare ca excedentul rezultat la sfarsitul anului 2015 sa fie utilizat in 

cursul anului 2016 pentru achitarea lucrarilor suplimentare efectuate la proiectul de canalizare 

menajera si pentru executarea forajului de apa , considerand ca aceste doua prioritati sunt 

evidente in contextual asigurarii unor conditii optime de trai pentru intreaga comunitate locala. 

 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 , d-l Florea Gheorghe, prezintă proiectul aflat la punctul 4 

pe ordinea de zi a şedinţei .  

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

adoptarea acestei hotarari este de stricta necessitate pentru organizarea si functionarea 

sistemului de canalizare in comuna ; mentioneaza faptul ca déjà s-a efectuat receptia la 

terminarea lucrarii pentru obiectivul de investitii “Sistem centralizat de canalizare menajera si 

statie de epurare in comuna Unguriu “ , firma distribuitoare a statiei de epurare fiind cea care 

va acoperi serviciile de mentenanta a acesteia si personalul deservent ; considera ca , avand in 

vedere valoarea foarte mare a statiei de epurare , de aproximativ 1500000 lei , este important 

ca mentenanta si deserventii sa fie acordate/asigurate de firma producatoare , care este 

responsabila astfel de modul de functionare al acesteia ; angajarea de personal deservent al 

statiei de epurare este atributul firmei distribuitoare , SC Tera Dinamic Bucuresti, firma se afla 

in plin proces de recrutare personal , primaria nefiind implicata in niciun fel in acest proces. 



 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 , d-l Florea Gheorghe, prezintă proiectul aflat la punctul 5 

pe ordinea de zi a şedinţei – referitor la stabilirea cotei de pierdere apa . 

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

cota propusa de 8% este cea avizata de ANRSC odata cu stabilireapretului de cost al apei 

furnizate prin intermediului sistemului de alimentare cu apa Unguriu . 

 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 , d-l Florea Gheorghe, prezintă proiectul aflat la punctul 6 

pe ordinea de zi a şedinţei.  

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

nu pare ceva fezabil la prima vedere , sunt oportunitati de finantari nerambursabile de care 

Comuna Unguriu trebuie sa profite , context in care a initiat acest proiect de hotarare , cu atat 

mai mult cu cat comuna Unguriu nu este implicata din punct de vedere financiar .  

 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 , d-l Florea Gheorghe, prezintă proiectul aflat la punctul 7 

pe ordinea de zi a şedinţei –referitor la aprobare Planul anual de actiune asistenta sociala .  

 Secretarul comunei Unguriu , dl MarinAdrian Vasile , precizeaza faptul ca 

adoptarea acestei hotarari este in accord cu prevederile legale in vigoare in materiue de 

asistenta sociala , anul , Consiliile locate trebuie sa adopte o astfel de hotarare , adaptata la 

situatia concreta existenta. 

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

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

La punctul “Diverse”: 

- primarul comunei Unguriu  , d-l Tirizică Gheorghiţă , da citire cererii d-nei Carmen 

Campeanu care solicita efectuarea tranzactiei privind terenul pe care il detine in zona “Pe 

Vale” , aducand la cunostinta ca este de acord cu suma stabilita de expert ; consilierii locali  

sunt de acord cu acesta cerere , urmand ca un proiect de hotarare in acest sens sa fie initiat si 

supus plenului in sedinta ordinara urmatoare .  

                   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    


