
CONSILIUL LOCAL UNGURIU  

                 JUDEŢUL BUZĂU 
 PROCES – VERBAL  

Încheiat astăzi, 23.06.2022  

  

  Azi , data de mai sus , are loc la sediul primăriei comunei Unguriu, sedinţa ordinară 
a Consiliului Local Unguriu, iniţiată de primarul comunei Unguriu, d-l Tirizică Gheorghiţă , 
prin dispoziţia nr. 41/17.06.2022 ,  la care participa un număr de 10 consilieri locali ( absent 
consilier Irimia Gheorghe ) , primarul , secretarul general al comunei Unguriu si doamna 
Sava Constanta Claudia .    
          Presedintele de sedinta, consilier Tanase Aurelian  , procedează la prezentarea 
procesului-verbal al şedinţei anterioare, care este  aprobat cu 10 voturi pentru . 
              Se  constată că prin adresa nr. 2727/ 17.06.2022 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 si 
se  declara deschisă şedinţa de consiliu local . 
 

Proiectul ordinii de zi a sedintei este compus din : 
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului comunei Unguriu, 

judeţul Buzău, pentru anul 2022 . 
2. Alte probleme de interes local . 

  Primarul comunei Unguriu , dl Tirizica Gheorghita solicita suplimentare ordinii de zi 
cu proiect de hotarare privind aprobarea proiectului, a cheltuielilor aferente proiectului și a 
depunerii proiectului “Construire piste pentru biciclete în Comuna Unguriu, județul 
Buzău” , în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență al României, COMPONENTA 
10 - Fondul local, Investiția I.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste 
pentru biciclete la nivel local/metropolitan. 

Ordinea de zi a ședinței , astfel cum a fost modificata este aprobată  cu 10 voturi pentru, 
din cei 10 consilieri locali prezenţi . 
  La  pct 1 de pe ordinea de zi , presedintele de sedinta consilier Tanase Aurelian  da 
cuvantul dlui primar . 
Primarul comunei Unguriu , dl Tirizica Gheorghita saluta pe cei prezenti , asa cum a precizat 
si in sedinta anterioara au fost primiti banii aferenti proiectului AFM Iluminat public in 
comuna Unguriu , prezinta proiectul de hotarare si da citire ultimelor modificari ; precizeaza 
faptul ca este necesar a se monta un sistem de monitorizare video intrucat au fost 
inregistrate la nivel de comuna cateva situatii de furt ; invita consilierii locali sa puna 
intrebari referitoare la proiectul de hotarare initiat . 
                 Nemaifiind alte propuneri sau discuţii pe marginea proiectului de hotărâre , se 
trece la vot , urmare căruia au rezultat 10 voturi pentru , 0 abtineri, 0 voturi impotrivă , 
proiectul de hotărâre fiind adoptat . 
  Presedintele de sedinta ales, consilier Tanase Aurelian, prezinta pct 2 aflat pe 
ordinea de zi a  sedintei si da cuvantul d-lui primar, Tirizica Gheorghita , initiatorul acestuia . 
  Primarul comunei Unguriu , dl Tirizica Gheorghita , precizeaza faptul ca  este vorba 
de un proiect de hotarare referitor la depunerea unui proiect de construire piste de bicilete , 
da citire selectiv din proiectul de hotarare ; vine cu propunerea acestui proiect care are sanse 
reale de implementare , prezinta ruta , detaliile finale se vor stabili si vor fi prezentate 
consiliului local , proictantii se vor ocupa de toate detaliile proiectului . 
Consilier Sava N Iulian:se va face vreo traversare a DN ? Pomii se vor scoate sau vor ramane ? 
Primarul comunei Unguriu , dl Tirizica Gheorghita: proictantii se vor ocupa de toate detaliile , 
raportat la situatia existenta in teren  
Consilier Mirita MIhaela : isi aminetste ca erau montate , cu ceva vreme in urma,  limitatoare 
de viteza in comuna , se mai pot pune ? 



Primarul comunei Unguriu , dl Tirizica Gheorghita : in principiu , nu se pot pune limitatoare 
de viteza pe DN decat in situatii foarte bine justificate , se va lua in discutie acest aspect pe 
viitor ; da citire intregului proiect de hotarare ; daca sunt intrebari , invita consilierii locali sa 
le adreseze . 
Consilier Staruiala Grigore : o sa fie zone mai periculoase pe acest traseu odata cu edificarea 
acestei piste de biciclete  
Primarul comunei Unguriu , dl Tirizica Gheorghita : asa este , insa trebuie sa ne adaptam la 
situatia existenta . 
                 Nemaifiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre , se trece la vot , urmare 
căruia au rezultat 9 voturi pentru , 1 abtinere (consilier Sava G Iulian Marian ) , 0 voturi 
impotrivă , proiectul de hotărâre fiind adoptat . 

  La punctul “Alte probleme de interes local” :  

Consilier Tanase Aurelian : se vor putea monta o camera de supraveghere in zona in care 
locuieste , intrucat e o zona tranzitata ?  

Primarul comunei Unguriu , dl Tirizică Gheorghiță : se vor monta camera de supraveghere in 
toate zonele importante din comuna  

Consilier Zidaru Ilie : acolo unde este montata camera se va monta si afisaj avertizare ? 

Consilier Sava N Iulian considera ca e de bun augur activitatea de montare camera in 
comuna , are rol de  preintampinare   a activitatilor posibil ilegale ale unor persoane  

Consilier Munteanu Marius : unde va fi amenajat terenul de fotbal ? 

 Primarul comunei Unguriu , dl Tirizica Gheorghita : terenul de fotabal se doreste a fi edificat 
la iesirea din str. Crivina , in zona salciilor . 

  Secretarul general al comunei Unguriu , dl Marin Adrian - Vasile aduce la cunostinta 
celor prezenti faptul ca in perioada urmatoare urmeaza a se face demersurile legale de 
transfer , pe aceeasi functie de conducere de secretar general al comunei Parscov ; aduce  
multumiri tuturor celor prezenti pentru excelenta colaborare , atributiile vor fi preluate 
temporar de dna Sava Constanta Claudia , inspector in aparatul de specialitate al primarului 
comunei Unguriu , care indeplineste conditiile impuse de Codul administrativ referitor la 
delegarea acestor atributii ; lasa totul la zi ,  multumit ca UAT Comuna Unguriu este lasata la 
un nivel foarte bun din punct de vedere al calitatii actelor administrative si acest lucru se 
datoreaza unui cumul de factori : buna colaborare cu persoanele aflate la conducerea 
institutiei si cu salariatii ,  organizarea si pregatirea permanenta pentru tot ceea ce inseamna 
servicii de calitate in beneficiul cetatenilor de-a lungul celor aproape 18 ani de activitate in 
acesta functie ; precizeaza ca motivele sunt unele de ordin personal , in primul rand de 
natura salariala , apoi comuna Parscov este locul in care s-a nascut si a trait , unde are 
locuinta . 

   Primarul comunei Unguriu , dl Tirizica Gheorghita multumeste dlui secretar general 
Marin Adrian-Vasile pentru intreaga activitate , intr-adevar actul administrativ s-a infaptuit 
la un nivel inalt la nivelul UAT Comuna  Unguriu in toata aceasta perioada , regreta aceasta 
plecare , respecta aceasta decizie luata de dl secretar general care nu poate fi impiedicata , 
chiar daca si-ar dori sa ramana . Activitatea va fi preluata temporar de dna Sava Constanta 
Claudia , care va avea un ragaz de in care sa se acomodeze cu atributiile impuse de aceasta 
functie , apoi urmand sa se ia decizia finala . 

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

 Drept pentru care a fost încheiat acest proces-verbal                       

                         PREŞEDINTE ,                                   SECRETAR GENERAL, 

                       Aurelian TANASE                                  Adrian-Vasile MARIN   

 


