
CONSILIUL LOCAL UNGURIU 

                     JUDEŢUL BUZĂU  
 

PROCES – VERBAL  

Încheiat astăzi , 29.07.2016  
 

  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. 83/22.07.2016 ,  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. 3799 / 22.07.2016 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 indicatorilor tehnico-economici si a Devizului 

general reactualizat pentru obiectivul de investitii “Modernizare strazi de interes local in 

satele Unguriu si Ojasca, comuna Unguriu , judetul Buzau . 

2.Proiect de  hotărâre  privind reactualizarea Planului Urbanistic General (PUG) si a 

Regulamentului local de urbanism al comunei Unguriu , judetul Buzau   

3. Proiect de  hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor care apartin domeniului 

public al comunei Unguriu , judetul Buzau . 

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 .  

 Primarul comunei Unguriu  , d-l Tirizică Gheorghiţă , prezinta proiectul de 

hotarare , precizeaza faptul ca va incerca sa promoveze acest proiect de hotarare prin PNDL , 

sens in care se va deplasa luni la Bucuresti . Prin acest proiect s-a marit suprafata strazilor fata 

de proiectul initial , se va vedea la verificarea proiectului daca se vor putea asfalta toate 

drumurile astfel cum se propune ; in situatia drumurilor inguste (sub 4 metri latime )acolo 

unde este posibil se vor notifica cetatenii care doresc edificarea drumului  sa isi retraga 

gardurile , in caz ca se va solicita acest lucru de catre PNDL . 

   

 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  , d-l Tirizică Gheorghiţă , prezinta proiectul de 

hotarare , precizeaza faptul ca toate UAT-urile aproba anumiti indicatori de dezvoltare , unul 

dintre cei mai importanti fiind aprobarea PUG-ului comunei . Prezinta plansele si 

Regulamentul aferent , se pun intrebari punctuale referitoare la includerea in intravilan a 

anumitor suprafete de teren de consilierii Dragulin Paul si Sava Iulian Marian . PUG-ul  a fost 



reactualizat dupa obtinerea tuturor avizelor necesare , cu mentiunea ca la nivelul UAT 

Unguriu , in perioada de la infiintarea comunei Unguriu si pana in prezent , s-a mers pe 

varianta PUG-ului existent inca de pe vremea apartenentei localitatii Unguriu la comuna 

Magura . Masura era necesara si obligatorie in contextul legislatiei in vigoare . 

 

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

punctul 3 pe ordinea de zi a şedinţei .  

 Primarul comunei Unguriu , d-l Tirizică Gheorghiţă , precizează faptul că 

materialele au fost transmise , precizeaza faptul ca prin acest proiect de hotarare se 

actualizeaza inventarul bunurilor din domeniul public conform masuratorilor cadastrale si a 

evaluarilor financiare efectuate . Se da citire proiectului de hotarare in integralitatea sa . 

 Consilier Florea Gheorghe  solicita ca in locatia in care se face noul foraj sa se 

faca un gard imprejmuitor . 

 Secretarul comunei Unguriu , dl Marin Adrian Vasile , aduce la cunostinta faptul 

ca , in conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a , cvorumul necesar pentru adoptarea 

hotararii este de 2/3 din numarul consilierilor in functie , respectiv 8 voturi pentru . 
  

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

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

 

Diverse : 

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

Spitalul Ojasca doreste obtinerea unui aviz de racordare la punctual de transformare al UAT 

Unguriu din zona Ojasca, pentru un proiect de reabilitare a statiei de preepurare existente, 

situatie in care pune in discutie daca se va acorda sau nu acest aviz , consilierii locali fiind de 

acord,  in unanimitate (11 voturi pentru)  . 

 In legatura cu Ziua comunei , primarul comunei Unguriu , dl Tirizica 

Gheorghita , aduce la cunostinta faptul ca s-a gasit o data libera in 14.08.2016,impreuna cu 

reprezentantii Directiei de Cultura si Arta a Consiliului judetean Buzau , data la care se poate 

da scena mobila si artisti ;. 

 Consilier Ristea Florin intreaba daca la proiectul aprobarea indicatorilor tehnico-

economici si a devizului  aferet nu se pot introduce si edificarea trotoarelor ata de necesare si 

utile comunitatii locale . 

 Primarul comunei Unguriu , dl Tirizica Gheorghita , raspunde ca nu se poate 

pentru simplul motiv ca partea de trotoare  nu este inclusa in domeniul public sau privat al 

comunei Unguriu , fiind in proprietatea drumurilor nationale de-a lungul DN 10 situatie in 

care nu este eligibila om astfel de propunere ; Din informatiile detinute , trotoarele s-au facut 

din bugetele proprii ale UAT-urilor si doar astfel se pot face si la Unguriu pe DN 10 Buzau-

Brasov .  

 Consilier Zidaru Ilie solicita ca beneficiarii de ajutor social sa fie folositi pentru 

efectuarea de curatenie in zona Tarna . 

 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    


