
CONSILIUL LOCAL UNGURIU  

                 JUDEŢUL BUZĂU 
 PROCES – VERBAL  

Încheiat astăzi, 29.04.2020  

  

  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. 48/23.04.2020 ,  la 
care au participat un număr de 10 consilieri locali (absent consilier Sava Iulian) , 
primarul comunei Unguriu şi secretarul general al comunei Unguriu .    

  Avand in vedere starea de urgenta decretata de Presedintele Romaniei 
prin Decretul nr. 195/2020 , cat si Ordonantele militare nr. 1-8/2020, cu 
respectarea regulamentului de organizare si functionare , organizarea sedintei 
Consiliului local Unguriu a fost modificata , astfel : 

- Locul desfasurarii a fost stabilit la sala de sport a scolii gimnaziale “Ing. Oprisan 
Iarca” Unguriu , 

- S-au instalat scaune la o distant minima de 2 m , asigurandu-se distant minima 
obligatorie instituita prin actele normative/ administrative/ militare in vigoare  

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

 Secretarul general al 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 Dragoi Gheorghe  , constată că prin adresa 
nr. 2026 / 23.04.2020 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 şi dă citire 
proiectului ordinii de zi a acesteia , care este următoarea : 
1. Proiect de hotărâre privind  aprobarea rectificarii bugetului comunei 

Unguriu, judeţul Buzău, pentru anul 2020. 
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii 

publice de la nivelul UAT Comuna Unguriu ,  pentru anul 2020. 
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei anuale de achiziţii 

publice de la nivelul Serviciului Apă-Canal , aflat în subordinea 
Consiliului local Unguriu,  pentru anul 2020 . 

4. Alte probleme de interes local , 
ordinea de zi a sedintei   fiind aprobată  cu 10 voturi pentru , din cei 10 
consilieri locali prezenţi . 

 
 Preşedintele de şedinţă , consilier Dragoi Gheorghe  , prezintă punctul 1 
de pe ordinea de zi . Da cuvantul initiatorului proiectului de hotarare pentru a face 
precizari suplimentare .  
 Primarul comunei Unguriu, dl Tirizica Gheorghita, saluta pe toti cei 
prezenti, materialele au fost transmise , precizeaza ca este vorvba de alocarea 
sumei de 15000  lei de la Consiliul judetean Buzau pentru sustinerea cheltuielilor 



legate de COVID-19 , respective suma de 9000 lei pentru cheltuieli materiale; daca 
sunt alte intrebari invita consilierii locali la dezbateri . 
 Nemaifiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre , se trece la vot , 
urmare căruia au rezultat 10 voturi pentru, 0 abtineri, 0 impotriva, proiectul de 
hotărâre fiind adoptat . 

 Preşedintele de şedinţă , consilier Dragoi Gheorghe  , prezintă punctul 2 
de pe ordinea de zi . Da cuvantul initiatorului proiectului de hotarare pentru a face 
precizari suplimentare .  
 Primarul comunei Unguriu, dl Tirizica Gheorghita, face precizari 
suplimentare , s-au facut unele modificari fata de proiectul aflat in dezbatere 
publica , modificari pe care le expune in plen, urmand ca anexa la strategie sa fie 
modificata si aprobata in mod corespunzator, in masura in care consilierii locali 
sunt de acord; daca sunt alte intrebari invita consilierii locali la dezbateri . 
 Nemaifiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre , se trece la vot , 
urmare căruia au rezultat 10 voturi pentru, 0 abtineri, 0 impotriva, proiectul de 
hotărâre fiind adoptat . 

 Preşedintele de şedinţă , consilier Dragoi Gheorghe  , prezintă punctul 3 
de pe ordinea de zi . Da cuvantul initiatorului proiectului de hotarare pentru a face 
precizari suplimentare .  
Primarul comunei Unguriu, dl Tirizica Gheorghita, mentioneaza faptul ca nu sunt 
modificari ale proiectului de hotarare fata de variant aflata in dezbatere publica . 
 Nemaifiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre , se trece la vot , 
urmare căruia au rezultat 10 voturi pentru, 0 abtineri, 0 impotriva, proiectul de 
hotărâre fiind adoptat . 

 

La punctul “Alte probleme de interes local ‘’ : 

Consilier Dragulin Paul : apa este foarte murdara , a scazut presiunea , multa 
lume din comuna este nemultumita . 

Primarul comunei Unguriu, dl Tirizica Gheorghita: au fost foarte multe avarii in 
sistem , la interval de maxim 2-3 zile avem o avarie,  ceea ce a cauzat aceste 
disfunctionalitati ; cat timp este presiune este bine pentru ca tevile se spala , 
atunci cand scade presiunea apar probleme ; problema e ca a crescut foarte mult 
consumul , pe fond de seceta ; spera sa nu fie probleme cu forajele de apa ; va rog 
sa specificati care este persoana care s-a plans , ca sa se remedieze aceasta 
problema , poate este alta problema . 

Consilier Irimia Gheorghe : proiectul de asfaltare se va continua cu satul Ojasca , 
in Unguriu cand se continua ? 

Primarul comunei Unguriu, dl Tirizica Gheorghita : da , s-a inceput cu satul 
Ojasca , o sa se faca si strazile din satul Unguriu ; au fost unele probleme – in 
zona Pe vale am avut o solicitare de bransare apa, mai sunt cazuri de solicitari de 
bransare la sistemul de canalizare , vom vedea cum le vom rezolva pe toate 
inainte sa se asfalteze , ulterior nu se vor mai face bransamente . 

         Constatându-se că ordinea de zi a şedinţei a fost epuizată, nemaifiind 
înscrieri la cuvânt , preşedintele de şedinţă , d-l consilier Mitu Ion  , declară 
închisă şedinţa consiliului local Unguriu . 

 Drept pentru care a fost încheiat acest proces-verbal. 

                      PREŞEDINTE ,                                              SECRETAR GENERAL, 

                  DRAGOI GHEORGHE                                       MARIN ADRIAN VASILE    


