
 

CONSILIUL LOCAL UNGURIU 

        JUDEŢUL BUZĂU  

PROCES – VERBAL  
Încheiat astăzi , 11.10.2016  

 

  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. 106/2016 ,  la care au 
participat un număr de 8 consilieri locali (absenti consilierii Irimia Gheorghe, Ristea 

Florin, Sturzoiu Doru), 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 8 voturi 
pentru . 

Se constată  că prin adresa nr. 4922 din 11.10.2016 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 implementarea proiectului  

“Modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi extinderea 
sistemului de canalizare menajeră în comuna Unguriu , satele 

Unguriu şi Ojasca”, 
 

ordinea de zi  este 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 faptul ca urgenta adoptarii acestui proiect de hotarare rezida din faptul ca 
pe data de 12.10.2016 proiectul urmeaza a fi depus la CRFIR , unul din documentele 

imperios necesare fiind aceasta hotarare . Prezinta materialele de sedinta , dand 
citire acestora ;prezinta consilierilor locali hartile cu obiectivele de investitii ce se 
propun a fi aprobate prin proiectul de hotarare ;precizeaza faptul ca au fost cuprinse 

in acest proiect toate drumurile din comuna care au fost cuprinse in inventarul 
bunurilor ce apartin domeniului public al comunei Unguriu, mai raman unele zone 

neacoperite intrucat nu sunt cuprinse in inventar, procedura de 
modificare/actualizare a inventarului fiind una extrem de greoaie .  
 

 Nemaifiind alte propuneri  ,  se trece la vot , urmare căruia au rezultat 8 
voturi pentru din 8 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 


