
CONSILIUL LOCAL UNGURIU  
                 JUDEŢUL BUZĂU 

 
 PROCES – VERBAL  

Încheiat astăzi, 31.10.2022 
 

 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. 79/25.10.2022, 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. 4879/25.10.2022 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 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; 

2. Proiect de hotărâre privind alegerea, pentru o perioadă de 3 luni, a președintelui de 
ședință al Consiliului local Unguriu, județul Buzău; 

3. Alte probleme de interes local. 
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, citește selectiv textul proiectului și invită consilierii 
locali să pună întrebări referitoare la proiectul de hotărâre inițiat. 
Consilier Munteanu Marius: ‘’ Ce presupune bursa de studiu?’’ 
Dl. Primar Tirizică Gheorghiță enumeră criteriile necesare a fi îndeplinite pentru acordarea 
fiecărui tip de bursă. 
 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 prezintă proiectul aflat pe ordinea de zi a 
ședinței și invită consilierii să propună următorul președintele de ședință. 
 Consilierii  Sava N Iulian Marian și Zidaru Ilie îl propun pe consilier Irimia Gheorghe ca 
președinte de ședință. 
  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 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. 
Totodată anunță faptul că va urma o rectificare de buget pentru ședința următoare. Precizează 
că suntem încă în proces de obținere avize pentru proiectele în curs și subliniază faptul că 
suntem nevoiți să achiziționăm o a doua gunoieră, conform licenței de funcționare. 
Consilier Zidaru Ilie: Trebuie să fie de un tonaj mai mare? De ce trebuie să cumpărăm și a 
doua mașină de gunoi? 



Dl. Tirizică Gheorghiță, primarul comunei Unguriu: O să fie o mașină mai mică, accesibilă și 
avem nevoie de aceasta pentru a evita situațiile în care prima gunoieră se strică și nu vom 
putea ridica gunoiul de pe raza comunei noastre. 
Consilier Sava N. Iulian Marian : Ce înseamnă declararea foselor?  
Dl. Tirizică Gheorghiță, primarul comunei Unguriu: Avem obligația de a declara fosele septice, 
cei ce nu suntem racordați la canalizarea publică din comună, la Serviciul Apă-Canal. Sunt 
formulare standard ce conțin informații despre fosa septică pe care o aveți. ( dacă este 
betonată, existența autorizației, firma cu care s-a facut contractul pentru vidanjare, etc.).  
         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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