
CONSILIUL LOCAL UNGURIU  
                 JUDEŢUL BUZĂU 

 
 PROCES – VERBAL  

Încheiat astăzi, 29.09.2022 
 

 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. 75/23.09.2021, la care au participat un număr de 11 consilieri locali, primarul 
şi secretarul general delegat al comunei Unguriu.    
 Președintele de ședință, consilier Mocanu Nicoleta, procedează la prezentarea procesului-
verbal al şedinţei anterioare, care este  aprobat cu 11 voturi pentru. 
 Se constată că prin adresa nr. 4341/23.09.2022 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 declara deschisă şedinţa de consiliu local. 
 Proiectul ordinii de zi a sedintei este compus din: 

1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Unguriu în 
cadrul  Consiliului de administrație al Școlii Gimnaziale  “Ing. Oprișan Iarca” Unguriu, 
pentru anul școlar 2022-2023; 

2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului local Unguriu în 
cadrul Comisiei pentru evaluarea şi asigurarea calităţii de la nivelul Școlii Gimnaziale  
“Ing. Oprișan Iarca” Unguriu, pentru anul școlar 2022-2023; 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului comunei Unguriu,județul Buzău, 
pentru anul 2022; 

4. Alte probleme de interes local. 
 Primarul comunei Unguriu, dl Tirizica Gheorghita solicita suplimentarea ordinii de zi cu 
doua proiecte de hotarare, dupa cum urmeaza: 

- Proiect de hotarare privind aprobarea instalării stațiilor de reîncărcare  pentru 
vehiculele electrice în cadrul proiectului “Construire piste pentru biciclete în Comuna 
Unguriu, județul Buzău”, a cheltuielilor aferente și a depunerii proiectului în cadrul 
Planului Național de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, 
Obiectivul de investiții.1.4 – Asigurarea infrastructurii pentru transportul verde – piste 
pentru biciclete la nivel local/metropolitan 

- Proiect de hotarare privind aprobarea Documentației pentru Avizarea Lucrărilor de 
Interventie, a indicatorilor tehnico-economici actualizati, precum și a asumării 
cheltuielilor neeligibile aferente obiectivului de investiții ,,Modernizare drum comunal 
DC71, Comuna Unguriu, Județul Buzău" 

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 Mocanu Nicoleta dă 
cuvantul dlui primar. 
 Primarul comunei Unguriu, dl Tirizică Gheorghiță salută pe cei prezenți, prezintă proiectul 
aflat pe ordinea de zi a ședinței, precizeaza faptul ca este vorba de o hotarare care se emite 
anual de consiliul local ; dl Sava N Iulian Marian propune pe dl viceprimar Mitu Ion ca 
reprezentant al Consiliului local Unguriu in consiliul de administratie al scolii gimnaziale 
Unguriu; 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 11 voturi pentru, 0 abtineri, 0 voturi impotrivă, proiectul de 
hotărâre fiind adoptat. 
 Președintele de ședință ales, consilier Mocanu Nicoleta, prezintă punctul 2 aflat pe ordinea 
de zi a  ședinței și dă cuvantul d-lui primar, Tirizică Gheorghiță, inițiatorul acestuia. 



 Primarul comunei Unguriu, dl Tirizică Gheorghiță, precizează faptul că este vorba de un 
proiect de hotarare referitor la de desemnare a reprezentatului  Consiliului local Unguriu in 
CEAC al scolii gimnaziale Unguriu ; dl Sava N Iulian Marian și dl Munteanu Marius îl propun 
pe dl consilier Tanase Aurelian ; 
  Nemaifiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, se trece la vot, urmare căruia au 
rezultat 11 voturi pentru, 0 abținere,0 voturi impotrivă, proiectul de hotărâre fiind adoptat . 
 Președintele de ședință ales, consilier Mocanu Nicoleta, prezintă punctul 3 aflat pe ordinea 
de zi a  ședinței și dă cuvantul d-lui primar, Tirizică Gheorghiță, inițiatorul acestuia. 
 Dl Tirizica Gheorghita, primarul comunei Unguriu, precizeaza faptul ca este vorba de o 
rectificare a bugetului local, modificarile propuse privesc sumele alocate pentru finanțarea 
burselor școlare și suplimentar sumele alocate pentru plata personalului de recensământ 
(recenzori, reconzor ARA și coordonator ) 
 Nemaifiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, se trece la vot, urmare căruia au 
rezultat 11 voturi pentru, 0 abținere,0 voturi impotrivă, proiectul de hotărâre fiind adoptat . 

  La primul proiect de hotarare suplimentat pe ordinea de zi a sedintei, dl. Primar Tirizica 
Gheorghita da citire textului si precizeaza faptul ca amplasarea celor doua statii de 
reincarcare pentur vehiculele electrice este in acelasi loc, ‘’la Moara’’.  
Consilier Munteanu Marius: De ce se fac astfel de statii de reincarcare a vehiculelor electrice 
la tara ? 
Primarul comunei Unguriu: Este vorba despre tranzit, Comuna Unguriu fiind o comuna 
strabatuta de un drum national. 
 Nemaifiind discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, se trece la vot, urmare căruia au 
rezultat 11 voturi pentru, 0 abținere,0 voturi impotrivă, proiectul de hotărâre fiind adoptat . 
 La al doilea proiect de hotarare suplimentat pe ordinea de zi a sedintei, dl Primar Tirizica 
Gheorghita explica importanta adoptarii acestui proiect si da citire textului.Daca sunt 
intrebari, invita consilierii sa le adreseze. 
Consilier Zidaru Ilie : Mai dureaza un an pana la finalizarea lucrarilor? 
Primarul comunei Unguri: Urmeaza sa luam toate avizele necesare. 
discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, se trece la vot, urmare căruia au rezultat 11 
voturi pentru, 0 abținere,0 voturi impotrivă, proiectul de hotărâre fiind adoptat . 
  La punctul “Alte probleme de interes local” :  
Dl Tirizica Gheorghita, primarul comunei Unguriu, daca sunt intrebari, neclaritati cu privire 
la activitatea administratiei publice, invita consilierii locali la discutii. 
Consilier Irimia Gheorghe : In ce stadiu se afla proiectul cu gazele ?  
Primarul comunei Unguriu: Momentan ne aflam la faza de avizare.  
Consilier Irimia Gheorghe: Am vazut peste tot, in alte localitati, locuri de joaca pentru copii. 
Noi nu putem face ? 
Primarul comunei Unguriu: Noi dorim sa facem. A expus si problema celor existente, modul 
in care acestea sunt distruse, dar si costul construirii altor parcuri de joaca pentru copii, dat 
fiind faptul ca fiecare componenta a parcului trebuie sa fie omologata. 
Consilier Mirita Mihaela : Au fost puse camerele de supraveghere ? 
 Primarul comunei Unguriu: Da. Acestea au fost montate in toata comuna. 
Consilier Mirita Mihaela: Avand in vedere faptul ca acestea au fost montate, putem sa 
amenjam cu flori, sa vopsit bordura, prin parcurile exitente, totul din initiativa proprie ? 
 Primarul comunei Unguriu: Eu sunt de acord, dar in caz de distrugere, politia nu va actiona, 
chiar daca avem dovezi video. 
         Constatându-se că ordinea de zi a şedinţei a fost epuizată, nemaifiind înscrieri la 
cuvânt, preşedintele de şedinţă, doamna consilier Mocanu Nicoleta, declară închisă şedinţa 
consiliului local Unguriu. 
 Drept pentru care a fost încheiat acest proces-verbal.         
       
                         PREŞEDINTE,                                   SECRETAR GENERAL DELEGAT, 
                       Nicoleta MOCANU                                        Alexandra-Elena SAVA   
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