
CONSILIUL LOCAL UNGURIU 

                     JUDEŢUL BUZĂU  
 

PROCES – VERBAL  

Încheiat astăzi , 27.10.2016  
 

  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. 107/21.10.2016 ,  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 Avram Ionel , constată că prin adresa nr. 5111 

/ 21.10.2016 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 unor masuri / demersuri cu privire la 
Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Eco Buzau 2009” . 
2.Proiect de  hotărâre  privind rectificarea bugetului comunei Unguriu , judetul 
Buzau, pentru anul 2016  . 

3. Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii 

pentru aparatul de specialitate (functii publice si functii contractuale) al 
primarului comunei Unguriu , judetul Buzau . 
4. Proiect de hotarare privind aprobarea strategiei de dezvoltare a serviciului 
public de alimentare cu apa si canalizare pentru aria de acoperire –Judetul 
Buzau 2016-2020- . 
5. Diverse . 

 

Primarul comunei Unguriu solicita modificarea ordinii de zi  a şedinţei ,astfel : 

- scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotarare privind modificarea 

organigramei si a statului de functii pentru aparatul de specialitate (functii 

publice si functii contractuale) al primarului comunei Unguriu , judetul 
Buzau, motivat de faptul ca nu s-a transmis avizul ANFP ; 

- suplimentarea ordinii de zi a sedintei cu “Proiect de hotarare privind aprobarea retragerii 

comunei Unguriu , prin Consiliul local , din cadrul ADI “Buzau 2008” , urgenta 

adoptarii fiind justificata de necesitatea ADI “Buzau 2008” de refacere a proiectului 

depus in cadrul POIM 2014-2020 , fara a fi cuprinsa UAT Comuna Unguriu care isi 

gestioneaza in regie proprie serviciile de alimentare cu apa si de canalizare . 

 

Ordinea de zi a sedintei , astfel cum a fost modificata , este aprobată  cu 11 voturi 

pentru , din cei 11 consilieri locali prezenţi. 

Preşedintele de şedinţă , consilier Avram Ionel, prezintă punctul 1 de pe ordinea de zi .  

Primarul comunei Unguriu , dl Tirizica Gheorghita, precizeaza faptul ca e vorba de 

readerarea municipiului Ramnicu Sarat si a orasului Nehoiu la Asociatia de Dezvoltare 

Intercomunitara “Eco Buzau 2009”. Prezinta proiectul de hotarare.  

 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 Avram Ionel , prezintă proiectul aflat la punctul 

2 pe ordinea de zi a şedinţei , rectificare buget comuna Unguriu , pentru anul 2016.  

 Primarul comunei Unguriu , dl Tirizica Gheorghita, precizeaza faptul ca e vorba 

de alocarea unor sume de bani pe calamitati , in vara anului 2016 au fost afectate de ape 

drumuri din comuna Unguriu , s-au efectuat solicitari la Institutia Prefectului jud Buzau in 

suma totala de 300000 lei pentru 1500 mp in zona Str. Petroliera sat Ojasca – zona cariera 

(tuburi , camine captare etc) si 700 mp str Ciuciurelor (balastare , reprofilare) ; s-au aprobat 

prin HG. 752/2016 doar 101.000 lei , motiv pentru care s-a initiat acest proiect de hotarare  

 Consilier Sturzoiu Doru intreaba ce se va face cu aceasta suma . 

 Primarul comunei Unguriu , dl Tirizica Gheorghita – cu aceasta suma se vor 

face : decolmatare santuri , rigole acolo unde nu exista (zona cariera Ojasca) care sa preia 

apa si sa se directioneze pe Valea Ciresii ; reabilitare drum zona Pe Vale ; mentioneaza 

faptul ca a vorbit cu proiectantul in vederea refacerii documentatiei cu privire la lucrarile ce 

se vor face intrucat s-a diminuat drastic suma acordata fata de cea solicitata . 

 Consilier Zidaru Ilie – intreba daca lucrarile se vor face in regie proprie . 

Primarul comunei Unguriu , dl Tirizica Gheorghita raspunde ca sunt lucrari mai ample , se 

vor face lucrari cu firme autorizate , se vor face licitatii cu respectarea legislatiei in vigoare . 

 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 Avram Ionel, prezintă proiectul aflat la punctul 

4 pe ordinea de zi a şedinţei , aprobare strategie POIM 2014-2020.  

Primarul comunei Unguriu , dl Tirizica Gheorghita precizeaza faptul ca  este un 

moment de rascruce , suntem in fata unei alegeri in ceea ce priveste administrarea sistemului 

de alimentare cu apa si de canalizare . In proiectul POIM 2014-2020 eram cuprinsi cu o 

valoare de 1.358.359 Euro (extindere  retea alimentare cu apa comuna Unguriu , statie 

pompare Ojasca) insa prin adresa nr. F 1079/2016 s-a impus ca acceptand aceasta Strategie sa 

fie preluat de Compania de apa intreg sistemul de apa si canalizare al comunei Unguriu ; 

avem aceasta varianta si varianta propusa prin urmatorul proiect de hotarare aflat pe ordinea 

de zi ; pentru primar ar fi foarte simplu sa se dea intreg sistemul apa-canalizare la Compania 

de apa dar … ce facem cu oamenii, pretul va creste vertiginos conform strategiei Companiei 

de Apa; sunt foarte multe probleme , statia de epurare costa , mentinerea in stare buna a 

retelelor de alimentare cu apa si de canalizare presupune cheltuieli destul de mari , nu avem 

personal suficient (inca) pentru a activa in cadrul serviciului de apa-canal si multe  alte 

probleme ; precizeaza faptul ca s-a intalnit luni ,24.10.2016,  cu directorul Companiei de apa 

Buzau , a vorbit despre situatia existenta  si a ajuns la concluzia ca este , pentru moment , mai 

benefic pentru comunitate ca gestionarea sa se faca in regie proprie . 

 

 Consilier Sturzoiu Doru : considera ca daca se explica oamenilor despre ce este 

vorba , se poate mari pretul pentru furnizarea serviciilor , in asa fel incat serviciul apa-canal 

sa poata fi sustinut . 

Consilier Ristea Florin , considera ca deocamdata trebuie sa se iasa din aAsociatie , 

mai ales pentru ca s-au facut in ultima perioada investitii , se poate mari pretul pentru 

rentabilizarea serviciului local de apa -canal , oricum pretul la apa este printre cele mai mici 

din judet ; in legatura cu canalizarea menajera , daca se beneficiaza de acest serviciu este logic 

sa se si plateasca , este normal sa se plateasca mai mult ; precizeza faptul ca in timpul cat a 



detinut functia de primar al comunei Unguriu  , in 2008 , a vrut sa predea sistemul de 

alimentare cu apa la Compania de apa , motivat de dificultatile economice din acea perioada ,  

insa acum, dupa ce s-au facut aceste investitii , nu se mai justifica darea in administrare ; 

probleme vor fi la statia de epurare , a inteles ca Spitalul face o noua statie de epurare iar astfel 

se poate pierde cel mai important consumator din comuna . 

Consilier Dumitru Marius – intreba cand se va inlocui teava de alimentare cu apa la 

DN 10 . 

Primarul comunei Unguriu , dl Tirizica Gheorghita – s-a facut deja proiect aprobat 

prin HCL in sedinta anterioara , proiect prin care se vor schimba toate coloanele de apa vechi ; 

suntem intr-un stadiu avansat de investitii pentru sistemul de alimentare cu apa si canalizare , 

considera ca este mai benefic sa se pastreze serviciile la nivel local , cel putin in viitorul 

apropiat ; s-au inlocuit retele de apa , s-a facut foraj de apa , este in lucru un nou foraj  si multe 

altele .  

Viceprimar ul comunei Unguriu , Dl Mitu Ion precizeaza faptul ca exista zvonuri in 

comuna cum ca s-ar ieftini apa in conditiile punerii in functiune a noului foraj de apa , ceea ce 

nu este adevarat . 

Consilierii locali , de comun acord , considera ca nu mai este oportun a se aproba acest 

proiect de hotarare in conditiile in care , urmare dezbaterilor din cadrul sedintei de consiliu 

local , se doreste iesirea din A.D.I. “Buzau 2008” . 
 

  

 Preşedintele de şedinţă , consilier Avram Ionel, prezintă proiectul aflat la punctul 

5 pe ordinea de zi a şedinţei , referitor la retragerea UAT Comuna Unguriu Unguriu din A.D.I. 

“Buzau 2008”.  

 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 

are nevoie de un consilier personal care sa se ocupe de proiecte , dat fiind faptul ca sunt 

proiecte in valoare de peste 3 milioane Euro , este nevoie de un specialist , un om care sa 

cunoasca administratia. Se asteapta avizul ANFP , proiectul de hotarare urmand a si supus 

aprobarii in cadrul sedintei de consiliu local de luna viitoare ; precizeaza faptul ca , in legatura 

cu statia de epurare edificata de Spitalul Sapoca , a fost o problema cu dl director Popescu , a 

fost chiar la Minister in audienta , nu este problema ca se face o statie de epurare noua , este 

chiar foarte bine , insa este obligatorie deversarea in reteaua publica de canalizare ; au fost tot 

felul de sicane , insa spera ca s-a inteles situatia ; s-a ajuns in situatia in care s-a oprit de catre 

Spitalul Sapoca – sectia Ojasca apa in zona Colonie intrucat reteaua trece pe proprietatea 

Spitalului .;se cauta variante de a se extinde reteaua de alimentare cu apa  in zona Colonie , 

situatie in care vor disparea aceste probleme . 

Consilier Sturzoiu Doru : ince stadiu suntem cu proiectul depus pentru asfaltarea 

drumurilor? 

Primarul comunei Unguriu , dl Tirizica Gheorghita: asteptam , pana nu se termina cu 

rezolvarea problemelor cu sistemul de alimentare cu apa si de canalizare(extinderi , 

reabilitari ,bransamente,etc)  nu putem vorbi de asfaltare .  

Consilier Dragulin Paul : aduce la cunostinta o problema in zona pod Manguta , oamenii 

sunt stropiti de masinile din trafic , se acumuleaza apa atunci cand sunt precipitatii  



Primarul comunei Unguriu , dl Tirizica Gheorghita:   zona DN 10 apartine CNADR , apa 

care se strange provine din DN 10 , a vorbit personal la CNADR si nu se poate face mai mult 

de atat ; a vorbit la CNADR , a insistat si au refacut  balustrada in curba la Manguta ; orice 

decizie de restrictie de viteza pe DN apartine Politiei rutiere si CNADR – Drumuri 

Nationale; avem somatie in sensul de a face autorizatie la statiile de autobus edificate , sens 

in care s-au inceput demersurile de intrare in legalitate . 

 

Consilier Zidaru Ilie  : aduce la cunostinta faptul ca drumul din zona Tarna este foarte 

stricat , solicita ca la dl Subtirelu sa se puna tub, solicita sa se ia masuri . 

Viceprimarul comunei Unguriu, dl Mitu Ion : se va pune un tub in acea zona , stie problema, 

saptamana viitoare se va face. 
 

Consilier Ristea Florin , intreaba daca si cand se poate face podetul din zona Nicu Badea  

Primarul comunei Unguriu , dl Tirizica Gheorghita considera ca podetul este necesar in 

zona Nicu Badea si solicita consilierilor locali sa se puna pe primul plan locuitorii , fiecare 

consilier local este incurajat sa participe la rezolvarea problemelor curente ale comunitatii 

locale si va fi sprijinit de primarie , indiferent de culoarea politica . 

 

 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    


