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 Azi, data de mai sus, are loc la sediul primariei comunei Unguriu, ședinţa extraordinară a 
Consiliului Local Unguriu, convocată de îndată, iniţiată de primarul comunei Unguriu, d-l 
Tirizică Gheorghiţă, prin dispoziţia nr. 29/09.02.2023, la care au participat un număr de 10 
consilieri locali ( absent Sava N. Iulian Marian ), primarul şi secretarul general delegat al 
comunei Unguriu.    
 Președintele de ședință, consilier Miriță Mihaela, procedează la prezentarea procesului-
verbal al şedinţei anterioare, care este  aprobat cu 10 voturi pentru, din cei 10 consilieri locali 
prezenți la ședință. 
 Se constată că prin adresa nr. 664/09.02.2023 au fost convocaţi de îndată consilierii 
locali în şedinţa extraordinară a Consiliului local Unguriu, odată cu convocatorul fiindu-le 
transmise şi materialele de şedinţă; constată că sunt întrunite condiţiile legale de desfăşurare 
a şedinţei și se declară deschisă şedinţa de consiliu local. 
 Proiectul ordinii de zi al ședinței este compus din: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive, din excedentul bugetului 
local, a  deficitului secțiunii de  dezvoltare, sursa A, a bugetului comunei Unguriu, 
judeţul Buzău, pentru anul 2022. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobare cont de execuţie buget comuna Unguriu, pe anul 
2022. 

3. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar rezultat la închiderea 
anului 2022.  

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului comunei Unguriu, judeţul Buzău , 
pentru anul 2023. 

Ordinea de zi a ședinței, astfel cum a fost prezentată, este aprobată cu 10 voturi pentru, 
din cei 10 consilieri locali prezenţi. 
 La  punctul 1 de pe ordinea de zi, președintele de ședință consilier Miriță Mihaela salută pe 
cei prezenți, prezintă proiectul aflat pe ordinea de zi a ședinței și dă cuvântul dl. Primar. 
 Primarul comunei Unguriu, dl. Tirizică Gheorghiță salută pe cei prezenți, dă citire selectivă 
a textului proiectului de hotărâre și invită consilierii locali să pună întrebări referitoare la 
proiectul de hotărâre inițiat. 
 Nemaifiind alte propuneri sau discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, se trece la vot, 
urmare căruia au rezultat 10 voturi pentru, 0 abținere, 0 voturi impotrivă, din cei 10 
consilieri locali prezenţi, proiectul de hotărâre fiind adoptat. 
 Președintele de ședință ales, consilier Miriță Mihaela, prezintă punctul 2 aflat pe ordinea 
de zi a  ședinței și dă cuvantul d-lui Primar. 
Primarul comunei Unguriu, dl. Tirizică Gheorghiță prezintă proiectul aflat pe ordinea de zi a 
ședinței, dă citire selectivă a textului proiectului de hotărâre și invită consilierii locali să pună 
întrebări referitoare la proiectul de hotărâre inițiat. 
 Nemaifiind alte propuneri sau discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, se trece la vot, 
urmare căruia au rezultat 10 voturi pentru, 0 abținere, 0 voturi impotrivă, din cei 10 
consilieri locali prezenţi, proiectul de hotărâre fiind adoptat. 



 Președintele de ședință ales, consilier Miriță Mihaela, prezintă punctul 3 aflat pe ordinea 
de zi a  ședinței și dă cuvantul d-lui Primar. 
 Primarul comunei Unguriu, dl. Tirizică Gheorghiță prezintă proiectul aflat pe ordinea de zi 
a ședinței, dă citire selectivă a textului proiectului de hotărâre și invită consilierii locali să 
pună întrebări referitoare la proiectul de hotărâre inițiat. 
 Nemaifiind alte propuneri sau discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, se trece la vot, 
urmare căruia au rezultat 10 voturi pentru, 0 abținere, 0 voturi impotrivă, din cei 10 
consilieri locali prezenţi, proiectul de hotărâre fiind adoptat. 
 Președintele de ședință ales, consilier Miriță Mihaela, prezintă punctul 4 aflat pe ordinea 
de zi a  ședinței și dă cuvantul d-lui Primar. 
 Primarul comunei Unguriu, dl. Tirizică Gheorghiță prezintă proiectul aflat pe ordinea de zi 
a ședinței și face următoarele mențiuni: ‘’În afară de cheltuielile standard avem contractele ce 
privește cadastrul sistematic ( 2 contracte), avem subvenții pe PNRR – proiectul pentru pista 
de biciclete, achiziția unui teren, de care v-am mai vorbit, pentru a face un teren de fotbal, iar 
în anexa 3, pentru Serviciul Apă Canal a fost prevăzuta suma pentru un sistem de 
automatizare stație. La Serviciul Salubrizare cele mai mari cheltuieli sunt facturile de la 
groapa de gunoi și combustibilul. În viitorul apropiat vom face și un proiect pentru asfaltarea 
tuturor străduțelor/fundăturilor rămase neasfaltate și un proiect de extindere a rețelei de 
apă/canal în două zone.  
Primarul comunei Unguriu, dl. Tirizică Gheorghiță invită consilierii locali să pună întrebări 
referitoare la proiectul de hotărâre inițiat. 
  Nemaifiind alte propuneri sau discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, se trece la 
vot, urmare căruia au rezultat 1 voturi pentru, 0 abtineri, 0 voturi impotrivă, din cei 1 
consilieri locali prezenţi, proiectul de hotărâre fiind adoptat.  
  Dl Tirizică Gheorghiță, primarul comunei Unguriu prezintă raportul său de activitate 
anual și face precizări legate de numărul de beneficiari de ajutor social, asistenți personali 
pentru persoane cu handicap și indemnizațiile persoanelor cu handicap. 
 Dl Tirizică Gheorghiță, primarul comunei Unguriu, dacă sunt întrebari, neclarități cu 
privire la activitatea administrației publice, invită consilierii locali la discuții. 
 Consilier Avram Ionel : ‘’ Nu putem să facem ceva ca cei de la serviciile de apă/salubrizare 
să se descurce pe cont propriu?’’  
 Primar: ‘’Ei sunt autofinanțați și se descurcă pe cont propriu.’’ 
 Consilier Mocanu Nicoleta: ‘’ Noi am mai discutat și considerăm că toți au salarii foarte 
mici. Mai ales cei de la salubrizare. Ei nu primesc sporuri? 
 Primar; ‘’ Într-adevăr salariile sunt foarte mici, dar sunt stabilite conform prevederilor 
legale în vigoare. Nu pot fi aplicate prime/sporuri.’’ 
 Consilier Tănase Aurelian: ‘’ Pe pod, cu canalizarea facem ceva?’’ 
 Primar: ‘’  Urmează să mergem să verificăm situația exactă și să găsim propuneri. Chiar te 
rog să mergi cu mine să rezolvăm problema.’’ 
 Primar: ‘’ Vă aduc la cunoștință faptul că am demarat, împreună cu dna. Director, și un 
proiect pentru dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale pentru unitățile 
de învățământ de pe raza comunei, mai exact mobilier nou la grădiniță, tehnică IT pentru 
școala ( tablete, table inteligente/interactive, videoproiectoare, etc.). Așteptăm avizul celor de 
la ISJ și vom depune proiectul. 
 Consilier Tănase Aurelian: ‘’Eu am înțeles că este și un termen limită și că multe proiecte 
nu sunt foarte bune.’’ 
 Primar: ‘’ 09. Martie este termenul limită de depunere. Imediat ce avem toate documentele 
necesare vom depune proiectul.’’ 



 Consilier Mocanu Nicoleta: ‘’Propun să reprogramăm iluminatul stradal, acum că a mai 
crescut ziua.’’ 
 Primar: ‘’ Absolut. Dl. Gelu se ocupă de programarea iluminatului stradal.’’ 
 Consilier Irimia Gheorghe : ‘’ Despre parcul pentru copii se mai aude ceva?’’ 
 Primar: ‘’ Acum ne ocupăm de carte funciara pentru terenul despre care am discutat.’’ 
 Consilier Irimia Gheorghe : ‘’ Pentru terenul de fotbal trebuie să investim mult?’’ 
 Primar: ‘’ Vom investi, dar facem totul pas cu pas.’’ 
 Primar: ‘’ Țin să vă anunț că vor trece cei de la Compania de apă cu conducta prin 
comuna noastră, pe partea dreaptă. Conducta se va duce la Măgura.’’ 
 Consilier Irimia Gheorghe : ‘’ Cu gazele avem șanse să finalizăm? Dar de penitenciar ce se 
mai aude?’’ 
 Primar: ‘’ Sigur că vom finaliza și proiectul cu gazele. Iar cu penitenciarul știu că vor urma 
să înceapă lucrările, dar au foarte mult de demolat și apoi de reconstruit. Consider 
construirea penitenciarului un foarte mare beneficiu pentru agricultorii și comercianții locali 
din zona noastră.’’ 
 Constatându-se că ordinea de zi a şedinţei a fost epuizată, nemaifiind înscrieri la cuvânt, 
preşedintele de şedinţă, doamna consilier Miriță Mihaela, declară închisă şedinţa consiliului 
local Unguriu. 
 Drept pentru care a fost încheiat acest proces-verbal.   
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