
CONSILIUL LOCAL UNGURIU 

                     JUDEŢUL BUZĂU  
 

PROCES – VERBAL  

Încheiat astăzi , 24.08.2016  
 

  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. 91/18.08.2016 ,  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 , consilier Sava Iulian Marian , constată că prin adresa 

nr. 4158 / 18.08.2016 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 desemnarea reprezentantului Consiliului local Unguriu în 

cadrul  Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale “Ing. Oprişan Iarca” Unguriu. 

2.Proiect de  hotărâre  privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Consiliului local al comunei Unguriu . 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea staţiilor de îmbarcare şi debarcare a elevilor în/din 

microbuzul şcolar, pe raza comunei Unguriu, judeţul Buzău . 

4. Diverse . 

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

prezenţi. 

 Preşedintele de şedinţă , consilier Sava Iulian Marian, prezintă proiectul aflat la 

punctul 1 pe ordinea de zi a şedinţei .  

 Consilierii Avram Ionel si Zidaru Ilie propun pe dl Mitu Ion ca reprezentant al 

Consiliului local Unguriu in Consiliul de administratie al Scolii gimnaziale Unguriu . 

 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 , consilier Sava Iulian Marian, prezintă proiectul aflat la 

punctul 2 pe ordinea de zi a şedinţei .  

Primarul comunei Unguriu , dl Tirizica Gheorghita,mentioneaza faptul ca este vorba de o 

actualizare a acestui Regulament cu actele normative in vigoare si zonarea activitatii 

consilierilor locali astfel incat sa se asigure o implicare a acestora cu privire la rezolvarea 

problemelor comunitatii locale . 

 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 , consilier Sava Iulian Marian, prezintă proiectul aflat la 

punctul 3 pe ordinea de zi a şedinţei .  

  

 



Primarul comunei Unguriu , dl Tirizica Gheorghita, precizeaza faptul ca se mentin acelasi 

rute ale microbuzului scolar si pune in discutie faptul ca va trebui sa se scolarizeze inca un 

sofer pentru microbuzul scolar intrucat nu se poate asigura inlocuitor altfel, in situatii speciale 

(concedii medicale , de odihna etc.) . 

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

căruia au rezultat 11 voturi pentru , proiectul de hotărâre fiind adoptat . 

 

La punctual “Diverse” : 

 Primarul comunei Unguriu , dl Tirizica Gheorghita, aduce la cunostinta faptul ca 

exista o firma interesata sa dezvolte un proiect pe fonduri europene in agricultura , mai precis 

cultura de catina . Sunt interesati de zona Ojasca , pentru ca proiectul sa fie eligibil este 

necesara o suprafata cuprinsa intre  minim 30 Ha si pana la 100 Ha ,  se solicita sprijinul 

autoritatilor locale . Ca modalitati legale de utilizare a terenurilor : fie arenda , fie asociatie 

familiala sau chiar cumparare de teren iar ca perspective , pe viitor vor face si o o fabrica de 

procesare, se vor crea locuri de munca la nivelul comunitatii locale .Sunt invitati in sala de 

sedinta dnii av. Dumitru Dragos si ing. Agronom Paraschiv Constantin  , reprezentanti ai 

societatii interesate in dezvoltarea proiectului prezinta proiectul ,  

 Av. Dumitru Dragos precizeaza paptul ca in cadrul societatii pe care o reprezinta 

sunt 3 asociati ,  tineri specialisti , in cadrul firmei se colaboreaza cu specialisti in materie de 

rasad autorizat , culturi autorizate, specialisti pedologie  ; in vederea implementarii acestui 

proiect suprafata minim acceptata este de  30 Ha , suprafata compacta , au un studiu de 

prefezabilitate intocmit . In masura in care  nu se poate reusi sa se depuna un proiect pe 

fonduri in sesiunea octombrie , ceea ce este foarte probabil , se va face acest proiect pe fonduri 

private . Unguriu este situata intr-o zona ce primeste punctaj bun la accesarea de fonduri 

europene ;sediul social al societatii va fi la Unguriu , deci comunitatea locala va beneficia de 

pe urma impozitelor si taxelor . 

 Consilier Dumitru Marius considera ca  trebuie avut in vedere ca va trebui gasita 

o varianta de utilizare a terenurilor si intreaba care va fi aceea : arenda , cumparare sau 

concesiune ? Precizeazafaptul ca lucreaza in domeniu si stie ca nu se poate face un corp 

compact in timp scurt , vor aparea tot felul de probleme . 

 Av. Dumitru Dragos este nevoie sa cream un corp compact de minim 30 Ha , 

ramane de vazut sub ce forma , urmare discutiilor ce se vor purta cu proprietarii . Varianta 

optima este aceea de a arenda , cel putin in prima faza ; daca insa mai ramane o suprafata de 

teren ai caror proprietari doresc sa vanda , se va lua in calcul aceasta varianta fara niciun fel de 

problema ; precizeaza ca au experienta in proiecte similare in alte locatii din tara ; vorbind de 

zona Ojasca , prioritate are terenul unde este panta mai mica si care este cel mai usor de 

exploatat; este constient ca mai pot aparea probleme pe parcurs , gen dezbateri de mosteniri , 

masuratori cadastrale etc dar care pot fi rezolvate pe parcurs . 
 

Consilier Dragulin Paul considera ca  si zona Manastire este una buna pentru cultura de 

catina si trebuie luata in calcul . 
 

Consilier Dumitru Marius : oamenii trebuie indrumati sa incheie contracte de arenda daca 

sunt interesati ; ar putea fi implicata si primaria , dna inginera  sa identifice mai intai zonele si 

proprietarii si apoi sa se intre in detalii , sa fie chemati oamenii la discutii . 

 

  

 



 

 Primarul comunei Unguriu , dl Tirizica Gheorghita, aduce la cunostinta faptul ca 

s-a inceput partea de proiectare (masuratori, ridicari topo)  pentru initierea unui proiect ce va fi 

depus , cu fonduri europene, avand ca obiect extindere retea de alimentare cu apa si canalizare 

, un proiect integrat in limita a un million de Euro si care va fi supus aprobarii Consiliului 

local Unguriu in perioada urmatoare . 

 Consilier Avram Ionel solicita sa se mai faca si in satul Ojasca extindere retea de 

canalizare si de apa , nu numai in satul Unguriu .  

 Primarul comunei Unguriu , dl Tirizica Gheorghita, aduce la cunostinta faptul 

ca, in urma cu 3 saptamani ,a fost un incendiu in care a fost distrusa o casa din satul Ojasca , s-

au facut demersuri de ajutorare a familiei , inclusiv cu ocazia Zilei comunei Unguriu , in presa, 

s-au facut demersuri la Presedintele Consiliului Judetean  Buzau si s-au primit 5000 lei de la 

acesta ; considera ca si autoritatile administratiei publice locale pot contribui cu suma de 5000 

lei constand in materiale de constructii, astfel incat sa se reuseasca edificarea unei locuinte 

pana la venirea iernii , consilierii locali fiind de acord cu aceasta propunere .  

 

 Constatându-se că ordinea de zi a şedinţei a fost epuizată, nemaifiind înscrieri la 

cuvânt , preşedintele de şedinţă , d-l consilier Sava Iulian Marian, declară închisă şedinţa 

consiliului local Unguriu . 

 

 Drept pentru care a fost încheiat acest proces-verbal. 

 

 

 

 

                     PREŞEDINTE ,                                             SECRETAR COMUNĂ, 

               SAVA IULIAN MARIAN                                   MARIN ADRIAN VASILE    


