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PROCES – VERBAL  
Încheiat astăzi , 08.12.2016  

 

  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. 131/2016 ,  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 . 

Se constată  că prin adresa nr. 5850 din 07.12.2016, precum si prin 
SMS , 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 rectificarea bugetului comunei Unguriu , 
judetul Buzau , pentru anul 2016 , 

ordinea de zi  fiind  aprobata cu unanimitate de voturi . 
 
   Consilier Avram Ionel, presedintele de sedinta , prezinta punctul aflat 

pe ordinea de zi a sedintei . 
 Primarul comunei Unguriu , d-l Tirizică Gheorghiţă, aduce la 

cunostinta ca urgenta adoptarii acestui proiect de hotarare rezida din faptul ca nu 
sunt bani pentru plata in totalitate a salariilor/indemnizatiilor la capitolul  
Invatamant , persoane handicap ,  la primarie , precum si necesitatea urgenta de a 

incerca sa se ajunga la zi cu platile facturilor restante neachitate ; prezinta 
materialele de sedinta, dand citire acestora ; precizeaza faptul ca este clar ca acesti 
bani nu ajung pentru plata in integralitate a restantelor existente , va mai fi o 

rectificare in luna decembrie 2016 . 
 Consilier Dragulin Paul intreaba de ce se mai cheltuie bani pentru 

iluminat , poate ar mai trebui sa se mai puna instalatii , in comunele invecinate s-au 
intalat deja instalatiile  . 
  Primarul comunei Unguriu , d-l Tirizică Gheorghiţă , aduce la 

cunostinta ca este in plina desfasurare operatiunea de montare a instalatiilor 
luminoase pentru perioada sarbatorilor de iarna , s-a mers pe utilizarea instalatiilor 

existente din anii anteriori si , in masura in care bugetul a permis , achizitionarea 
unora noi in conditii de eficienta a cheltuirii banilor publici . 
 

 Nemaifiind alte propuneri ,  se trece la vot , urmare căruia au rezultat 11 
voturi pentru din 11 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  Avram Ionel, declară 
închisă şedinţa consiliului local Unguriu . 

 Drept pentru care a fost încheiat acest proces-verbal.  
 

    PREŞEDINTE ,                                                   SECRETAR COMUNĂ, 
     AVRAM IONEL                                                 MARIN ADRIAN-VASILE 


