
CONSILIUL LOCAL UNGURIU  

                 JUDEŢUL BUZĂU 
 PROCES – VERBAL  

Încheiat astăzi, 28.05.2020  
 

  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. 53/22.05.2020 ,  la care au participat un număr 
de 11 consilieri locali şi secretarul general al comunei Unguriu .    

  Avand in vedere starea de urgenta decretata de Presedintele Romaniei prin 
Decretul nr. 240/2020 , cat si Ordonantele militare nr. 1-10/2020, cu respectarea 
regulamentului de organizare si functionare , organizarea sedintei Consiliului local 
Unguriu a fost modificata , astfel : 

- preşedintele de şedinţă , consilier Dragoi Gheorghe  , constată că prin adresa nr. 
2438/ 22.05.2020 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 ; 

- proiectul ordinii de zi a sedintei este compus din : 
- Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului Constitutiv și Statutului 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Eco Buzău 2009”, la care comuna 
Unguriu este membru asociat. 

- Proiect de hotărâre privind modificarea si completarea Regulamentului  de 
organizare si functionare a Consiliului local Unguriu . 

- Alte probleme de interes local . 

- avizele comisiilor de specialitate au fost intocmite si transmise , proiectele de pe 
ordinea de zi fiind avizate favorabil , fara observatii ; 

- toti consilierii locali prezenti la sedinta au fost dotati cu materiale de protectie 
(manusi+masca)  , au detinut obiecte de scris individuale ; 

- accesul in sala de sedinta s-a facut individual , fiecare consilier avand la dispozitie 
timpul necesar consemnarii optiunilor de vot – vot deschis prin apel nominal , efectuat 
de presedintele de sedinta- , precum si a eventualelor propuneri/dezbateri asupra 
materialelor aflate pe ordinea de zi si pentru semnarea documentelor aferente, in 
prezenta presedintelui de sedinta si a secretarului general al comunei Unguriu , care a 
consemnat cele expuse.  

Urmare desfasurarii sedintei au rezultat urmatoarele : 

- procesului-verbal al şedinţei anterioare , a fost aprobat cu 11 voturi pentru  

- ordinea de zi a sedintei a fost aprobata cu 11 voturi pentru   

- punctul 1 aflat pe ordinea de zi - nu au fost alte solicitari de modificari / alte discutii si 
a fost aprobat cu 11 voturi pentru ; 

- punctul 2 aflat pe ordinea de zi -nu au fost alte solicitari de modificari / alte discutii si 
a fost aprobat cu 11 voturi pentru ; 

- la punctul 3 nu s-a inregistrat nicio interventie . 
         Constatându-se că ordinea de zi a şedinţei a fost epuizată, nemaifiind înscrieri la 
cuvânt , preşedintele de şedinţă , d-l consilier Dragoi Gheorghe  , declară închisă şedinţa 
consiliului local Unguriu . 

 Drept pentru care a fost încheiat acest proces-verbal. 

                      PREŞEDINTE ,                                   SECRETAR GENERAL, 

        DRAGOI  GHEORGHE                          MARIN ADRIAN VASILE   

 


