
CONSILIUL LOCAL UNGURIU 

                     JUDEŢUL BUZĂU  
 

PROCES – VERBAL  

Încheiat astăzi , 28.09.2016  
 

  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. 101/21.09.2016 ,  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. 4609 / 22.09.2016 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 Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii de la nivelul  Şcolii Gimnaziale 

“Ing. Oprişan Iarca” Unguriu. 

2.Proiect de  hotărâre  privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului local 

Unguriu , judeţul Buzău, pentru o perioadă de 3 luni . 

3. Diverse , 
 

Primarul comunei Unguriu solicita suplimentarea ordinii de zi  a şedinţei cu : 

- Proiect de hotarare privind rectificare buget comuna Unguriu , pentru anul 2016 , 

urgenta adoptarii fiind justificata de acoperirea necesitatilor banesti existente la nivelul 

UAT Comuna Unguriu . 

 

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

din cei 11 consilieri locali prezenţi. 

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

hotarare privind rectificare buget comuna Unguriu , pentru anul 2016 .  

  

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

rectificare prin marirea veniturilor , urmare necesitatilor financiare curente . Prezinta proiectul 

de hotarare si anexele la acesta .  

Consilier Ristea Florin , propune , in legatura cu iluminatul public , sa se gaseasca o 

modalitate ca pentru anumite zone sa se opreasca lumina , sa nu mai funcioneze oaa noapea. 

Primarul comunei Unguriu , dl Tirizica Gheorghita, raspunde ca, unul dintre motivele pentru 

care s-a lasat iluminatul public toata noaptea este faptul ca se reclamau furturi in anumite 

zone; e adevarat ca la preluarea mandatului iluminatul era mai mult inchis , pentru economii la 

buget ; de cand a fost ales primar s-au montat becuri economice , astfel ca s-au facut economii 

destul de consistente la bugetul local . 

 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 1 pe 

ordinea de zi a şedinţei .  

 Consilier Avram Ionel propune pe dl Ristea Florin ca reprezentant al Consiliului 

local Unguriu in Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii. 

 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 .  

Consilier Mitu Ion propune pe consilier  Avram Ionel . 
 

 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 

se deruleaza cateva proiecte , iar pentru a face economii la buget , prin contractele incheiate,  

s-a prevazut faptul ca banii de consultanta se vor da numai in masura in care se obtine 

finantare ; sunt probleme cu sistemul de alimentare cu apa-canal , sunt costuri destul de mari 

cu statia de epurare, exista un blocaj cel putin la nivel de judet , din cauza legislatiei in 

domeniul utilitatilor publice apa-canalizare, trebuie angajat un contabil , este un vid legislativ 

etc . ; In legatura cu propunerea de arendare pentru infiintare plantatie de catina , a discutat cu 

reprezentantii societatii interesate si s-a stabilit ca sa se faca o intrunire publica pentru 

duminica ,02.10.2016,  in incinta salii de sport de la Scoala Gimnaziala Unguriu, pentru ca 

oamenii sa fie incunostiintati cu privire la proiectul propus si sa se demareze procedurile 

preliminare . Considera ca este benefic pentru comunitate , cu atat mai mult cu cat sunt destule 

terenuri nefolosite in zona Ojasca . 
 

 Consilier Ristea Florin intreaba cand se face trotuarul la Ojasca . 

Viceprimarul comunei Unguriu, dl Mitu Ion  – trebuie mai intai edificae podetele , puse 

tuburi si abia apoi se poate demara constructia de trotoare . 

Primarul comunei Unguriu , dl Tirizica Gheorghita precizeaza faptul ca se cunoaste 

problema din zona satului Ojasca , este necesar a se edifica trotuarul , intrucat este o zona 

periculoasa , cu risc major de accidente . 
 

 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    


