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 PROCES – VERBAL  
Încheiat astăzi, 19.12.2022 

 

 Azi, data de mai sus, are loc la sediul primariei comunei Unguriu, ședinţa ordinară a 
Consiliului Local Unguriu, iniţiată de primarul comunei Unguriu, d-l Tirizică Gheorghiţă, prin 
dispoziţia nr. 87/13.12.2022, la care au participat un număr de 11 consilieri locali, primarul 
şi secretarul general delegat al comunei Unguriu.    
 Președintele de ședință, consilier Irimia Gheorghe, procedează la prezentarea procesului-
verbal al şedinţei anterioare, care este  aprobat cu 11 voturi pentru. 
 Se constată că prin adresa nr. 5751/19.12.2022 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 și 
se declară deschisă şedinţa de consiliu local. 
 Proiectul ordinii de zi al ședinței este compus din: 

1. Proiect de hotărâre privind  stabilirea impozitelor şi taxelor locale,precum și a 
amenzilor aplicabile in anul 2023, la nivelul comunei Unguriu, judetul Buzau; 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului pentru asigurarea colaborării 
interinstituționale a comunei Unguriu cu Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, în 
cadrul proiectului ’’HUB de servicii MMSS-SII MMSS’’, Cod MySmis 130963; 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului și a tarifului pentru serviciile de 
alimentare cu apă și de canalizare furnizate de operatorul ‘’Consiliul Local Unguriu-
Serviciul Apă Canal’’; 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului comunei Unguriu, județul 
Buzău, pentru anul 2022;  

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului şi a cuantumului burselor şcolare ce 
se vor acorda  elevilor din învăţământul preuniversitar de stat din comuna Unguriu  în 
anul şcolar 2022-2023; 

6. Alte probleme de interes local. 
 Primarul comunei Unguriu, dl Tirizica Gheorghita solicită suplimentarea ordinii de zi cu 
un proiect de hotărâre, după cum urmeaza: 

- Proiect de hotărâre privind stabilirea unor măsuri/demersuri privind activitatea 
Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ’’Eco Buzău 2009’’ la care comuna Unguriu 
este membru asociat 

Ordinea de zi a ședinței, astfel cum a fost prezentată, este aprobată  cu 11 voturi pentru, 
din cei 11 consilieri locali prezenţi. 
 La  punctul 1 de pe ordinea de zi, președintele de ședință consilier Irimia Gheorghe 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. 
Președintele de ședință ales, consilier Irimia Gheorghe susține faptul că o majorare cu 10%, pe 
langă rata inflației, este mare și propune majorarea cu 5% nivelul impozitelor, taxelor locale, 
precum și a amenzilor aplicabile în anul 2023. Ceilalți consilieri locali fiind de aceeași părere 
cu președintele de ședință. 
 Nemaifiind alte propuneri sau discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, se trece la vot, 
urmare căruia au rezultat 10 voturi pentru, 1 abținere, 0 voturi impotrivă, din cei 11 
consilieri locali prezenţi, proiectul de hotărâre fiind adoptat. 
 Președintele de ședință ales, consilier Irimia Gheorghe, prezintă punctul 2 aflat pe ordinea 
de zi a  ședinței și dă cuvantul d-lui primar, Tirizică Gheorghiță. 
Primarul comunei Unguriu, dl. Tirizică Gheorghiță prezintă proiectul aflat pe ordinea de zi a 
ședinței, explică faptul că acest proiect presupune crearea unui sistem informatic integrat în 
domeniul asistenței sociale și îmbunătățirea serviciilor oferite de către compartimentul de 



asistență socială de la nivelul comunei Unguriu 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 11 voturi pentru, 0 abtineri, 0 voturi impotrivă, din cei 11 
consilieri locali prezenţi, proiectul de hotărâre fiind adoptat. 
 Președintele de ședință ales, consilier Irimia Gheorghe, prezintă punctul 3 aflat pe ordinea 
de zi a  ședinței și dă cuvantul d-lui primar, Tirizică Gheorghiță. 
 Primarul comunei Unguriu, dl. Tirizică Gheorghiță prezintă proiectul aflat pe ordinea de zi 
a ședinței, precizează că a fost convocat, împreună cu Șeful Serviciului Apă Canal, la sediul 
ANRSC unde le-a fost adus la cunoștință că pentru a nu se respinge cererea de acordare a 
licenței, să se aprobe acest proiect de hotărâre privind prețul pentru apă potabilă și aprobarea 
tarifului pentru serviciul de canalizare până la aprobarea strategiei tarifare și invită consilierii 
locali să pună întrebări referitoare la proiectul de hotărâre inițiat. 
 Președintele de ședință, consilier Irimia Gheorghe: ‘’Se mărește prețul la apă?’’ 
 Primarul comunei Unguriu, dl. Tirizică Gheorghiță: ‘’ Nu. Acesta va rămâne același până la 
aprobarea strategiei tarifare.’’ 
  Nemaifiind alte propuneri sau discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, se trece la 
vot, urmare căruia au rezultat 11 voturi pentru, 0 abtineri, 0 voturi impotrivă, din cei 11 
consilieri locali prezenţi, proiectul de hotărâre fiind adoptat. 
 Președintele de ședință ales, consilier Irimia Gheorghe, prezintă punctul 4 aflat pe ordinea 
de zi a  ședinței și dă cuvantul d-lui primar, Tirizică Gheorghiță. 
 Primarul comunei Unguriu, dl. Tirizică Gheorghiță prezintă proiectul aflat pe ordinea de zi 
a ședinței, menționează faptul că au fost primite sume ce vor fi folosite pentru bursele școlare 
și cheltuielile de personal 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 11 voturi pentru, 0 abtineri, 0 voturi impotrivă, din cei 11 
consilieri locali prezenţi, proiectul de hotărâre fiind adoptat. 
 Președintele de ședință ales, consilier Irimia Gheorghe, prezintă punctul 5 aflat pe ordinea 
de zi a  ședinței și dă cuvantul d-lui primar, Tirizică Gheorghiță. 
 Primarul comunei Unguriu, dl. Tirizică Gheorghiță prezintă proiectul aflat pe ordinea de zi 
a ședinței, face precizarea că au fost transferati 5 elevi la Scoala Gimnaziala ‘’Ing. Oprisan 
Iarca’’ și de aceea a fost suplimentat numarul de burse sociale acordate, 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 11 voturi pentru, 0 abtineri, 0 voturi impotrivă, din cei 11 
consilieri locali prezenţi, proiectul de hotărâre fiind adoptat. 
  La proiectul de hotarare suplimentat pe ordinea de zi a sedintei, dl. Primar Tirizica 
Gheorghita da citire textului si precizeaza faptul ca în sedinta de Adunare Generala a 
membrilor ADI Eco Buzău 2009 s-a luat act de propunerea făcută privind asumarea 
reprezentării, în numele și pe seama UAT-urilor, pentru derularea procedurilor privind 
delegarea gestiunii serviciilor de salubrizare pentru activitățile de sortare și depozitare deșeuri 
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 11 voturi pentru, 0 abtineri, 0 voturi impotrivă, din cei 11 
consilieri locali prezenţi, proiectul de hotărâre fiind adoptat.  
  La punctul “Alte probleme de interes local”:  
Dl Tirizică Gheorghiță, primarul comunei Unguriu, dacă sunt întrebari, neclarități cu privire 
la activitatea administrației publice, invită consilierii locali la discuții. 
         Constatându-se că ordinea de zi a şedinţei a fost epuizată, nemaifiind înscrieri la 
cuvânt, preşedintele de şedinţă, domnul consilier Irimia Gheorghe, declară închisă şedinţa 
consiliului local Unguriu. 
 Drept pentru care a fost încheiat acest proces-verbal.        
                         PREŞEDINTE,               SECRETAR GENERAL DELEGAT                       
   Gheorghe IRIMIA                                               Alexandra-Elena SAVA   
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