
CONSILIUL LOCAL UNGURIU 

                     JUDEŢUL BUZĂU  

PROCES – VERBAL  

Încheiat astăzi , 28.11.2016  
 

  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. 124/22.11.2016 ,  la care au participat un număr de 10 

consilieri locali (absent consilier Ristea Florin) şi secretarul comunei Unguriu .  

  Secretarul comunei Unguriu , d-l Marin Adrian Vasile , procedează la 

prezentarea procesului-verbal al şedinţei anterioare , care este  aprobat cu 10 voturi pentru . 

Preşedintele de şedinţă , consilier Avram Ionel , constată că prin adresa nr. 5631 

/ 22.11.2016 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 hotarare privind modificarea organigramei si a statului de functii 

pentru aparatul de specialitate (functii publice si functii contractuale) al 
primarului comunei Unguriu , judetul Buzau . 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes 

local aferent anului 2017,pentru repartizarea orelor de muncă desfăşurate de 
beneficiarii prevederilor Legii nr.416/2001, actualizată, la nivelul comunei 

Unguriu , judeţul Buzău 
 

Ordinea de zi a sedintei , este aprobată  cu 10 voturi pentru , din cei 10 consilieri locali 

prezenţi. 

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

1 pe ordinea de zi a şedinţei . 

Secretarul comunei Unguriu, dl Marin Adrian Vasile  precizeaza faptul ca proiectul de 

hotarare a fost prezentat si dezbatut in sedinta ordinara din luna octombrie insa nu a fost adoptat 

intrucat nu fusese transmis avizul ANFP , aviz care intre timp a fost emis . 

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

căruia au rezultat 10 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 . 

 Secretarul comunei Unguriu, dl Marin Adrian Vasile  precizeaza faptul ca 

activitatile desfasurate de beneficiarii Legii nr. 416/2001, actualizata , sunt stabilite de consiliile 

locale anual , sens in care a fost initiat si acest proiect de hotarare . 

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

căruia au rezultat 10 voturi pentru , 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    


