
CONSILIUL LOCAL UNGURIU  
                 JUDEŢUL BUZĂU 

 PROCES – VERBAL  
Încheiat astăzi, 29.08.2022  

  
  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. 54/23.08.2022, la care participa un număr de 10 consilieri locali şi 
secretarul general delegat al comunei Unguriu .    
          Secretarul general delegat al comunei Unguriu, d-na Sava Constanţa Claudia, 
procedează la prezentarea procesului-verbal al şedinţei anterioare, care este  aprobat cu 10 
voturi pentru. 
             Preşedintele de şedinţă, dna consilier Mocanu Nicoleta, constată că prin adresa nr. 
3771/23.08.2022 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 şi declară deschisă şedinţa de 
consiliu local . 
Proiectul ordinii de zi a şedintei este compus din: 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru oficierea căsătoriilor 
în afara sediului Primariei comunei Unguriu, precum şi a taxei speciale pentru 
acest serviciu 

2. Alte probleme de interes local  
 

 Preşedintele de şedinţă, dna Mocanu Nicoleta, prezintă proiectul aflat pe ordinea de zi a 
şedinţei, care este aprobată  cu 10 voturi pentru, din cei 10 consilieri locali prezenţi  si se 
trece la discuţii pe baza acestuia. 
Dl primar salută pe cei prezenţi şi precizează că la baza acestui proiect de hotărâre au fost 
directive ale DEPABD şi se trece la dezbatere proiectul mai sus mentionat. 
Dl consilier Sava N Iulian considera ca dumnealui, personal, este de acord şi că e bine să afle 
şi  cei interesaţi din comună. 
Dl consilier Zidaru Ilie, aduce în discuţie taxa, care în alte localităţi este mult mai mare. 
 
        Nemaifiind alte propuneri sau discuţii pe marginea proiectului de hotărâre dna Mocanu 
Niccoleta,supune la vot, urmare căruia rezultă 10 voturi pentru, 0 abtineri, 0 voturi 
impotrivă, proiectul de hotărâre fiind adoptat . 
 
           Dna Secretar general delegat Sava Constanţa Claudia, prezintă raportul de stare civilă 
pentru perioada octombrie 2019 - iulie 2022, urmare controlului din data de 04.07.2022 al 
reprezentanţilor DJEP Buzău, având în vedere că din cauza pandemiei, ultimul control în 
materie de stare civilă a fost realizat în octombrie 2019. 
Astfel, se aduce la cunostinţa celor prezenţi că în cursul perioadei verificate: 
             - au fost întocmite şi verificate: 235 –  naştere 7, din care o adopţie 

                                        -  căsătorie 30, din care 6 transcrieri  
                                        -  deces 198, din care 1 transcriere 
                                         - 1 dosar divorţ 
-au fost eliberate certificate : - 19 naştere 
                                              - 32 căsătorie 
                                              -207 deces 
                                              - 1 divorţ 
-au fost eliberate  30 livrete de familie cu prilejul oficierii căsătoriilor. 
 



 
  Deasemenea, s-a menţionat faptul că: 
-înregistrarea şi întocmirea actelor de stare civilă s-a facut cu respectarea prevederilor legale 
în vigoare 
-toate documentele şi comunicările prevăzute de actele normative în materie, au fost înaintate 
instituţiilor abilitate 
-publicaţiile de căsătorie au fost trimise la primăria  de domiciliu a soţului/ soţiei, după caz şi 
au fost postate pe site-ul primăriei 
-menţiunile au fost operate/ transmise, după caz, către exemplarul II sau la alte primării 
-buletinele/cărţile de identitate ale decedaţilor au fost înaintate structurilor de evidenţă a 
persoanelor, în termen de 10 zile de la întocmirea actelor de deces 
 
Un alt raport prezentat tot de Secretarul general delegat, este cel referitor la situatia 
asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav/ indemnizaţiilor de însoţitor acordate 
persoanelor cu handicap grav-sem I 2022, de la nivelul UAT Unguriu: 
- 19 indemniz hd 1524 lei/ luna 
 - 14 asistenti personali, care au beneficiat de plata concediulu de odihna platit in luna mai, 
in cuantum de 1524 lei / persoana, de vouchere de vacanţă.  
-plata salariilor si indemnizatiilor s-a efectuat lunar, la termen, neexistând sume de plata 
restante.  
        Doamna secretar general delegat aduce la cunoştinţa celor prezenţi, că urmează să-şi 
înceteze activitatea la Primăria comunei Unguriu, activitate desfăşurată pe parcursul a 18 
ani, urmând să plece prin transfer la Serviciul de stare Civilă al Djep Buzău, mulţumeşte 
pentru colaborare, domnului primar, domnului viceprimar şi consilierilor prezenţi. 
Domnul primar Tirizică Gheorghiţă mulţumeşte la rândul dumnealui pentru întreaga 
activitate a doamnei şi spune că regretă plecarea, că nu o poate îngrădi dar ca e mândru că 
un om format în această primărie pleacă la o asemenea instituţie, cum e DJEP Buzău. 
       Dna preşedinte de şedinţă, solicită consilierilor locali să intervină dacă mai sunt alte 
întrebări sau nelămuriri. 
         Constatându-se că ordinea de zi a şedinţei a fost epuizată, nemaifiind înscrieri la 
cuvânt, preşedintele de şedinţă, dna consilier Mocanu Nicoleta, declară închisă şedinţa 
consiliului local Unguriu.  
 Drept pentru care a fost încheiat acest proces-verbal.      
           
 
                         PREŞEDINTE ,                                   SECRETAR GENERAL DELEGAT , 
                       Nicoleta MOCANU                                       Constanţa - Claudia SAVA   
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