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 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. 23/25.01.2023, la care au participat un număr de 11 consilieri locali 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. 360/25.01.2023 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 organizării reţelei şcolare de la nivelul comunei 
Unguriu, judeţul Buzău, în anul scolar 2023-2024. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acţiuni şi lucrări de interes local 
aferent anului 2023, pentru repartizarea orelor de muncă desfăşurate de beneficiarii 
prevederilor Legii nr.416/2001, actualizată, la nivelul comunei Unguriu, judeţul 
Buzău. 

3. Proiect de hotărâre privind înființarea Serviciului de gestionare a câinilor fără stăpân al 
comunei Unguriu, județul Buzău.  

4. Proiect de hotărâre privind alegerea, pentru o perioadă de 3 luni, a preşedintelui de 
şedinţă al Consiliului local Unguriu, judeţul Buzău. 

5. 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 Irimia Gheorghe salută 
pe cei prezenți, prezintă proiectul aflat pe ordinea de zi a ședinței și dă cuvântul dl. 
Viceprimar. 
 Viceprimarul comunei Unguriu, dl. Mitu Ion 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. 
 Nemaifiind alte propuneri sau discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, se trece la vot, 
urmare căruia au rezultat 11 voturi pentru, 0 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 Viceprimar. 
Viceprimarul comunei Unguriu, dl. Mitu Ion prezintă proiectul aflat pe ordinea de zi a 
ședinței, dă citire selectivă a textului proiectului de hotărâre 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 abținere, 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 Viceprimar. 
 Viceprimarul comunei Unguriu, dl. Mitu Ion prezintă proiectul aflat pe ordinea de zi a 
ședinței, precizează că am primit avertisment din partea I.P.J. Buzău – B.P.A. pentru că nu 
aveam înființat serviciul pentru gestionare câinilor fără stăpân conform O.U.G. 155/2001 și 



menționează urgenta nececsitate de a adopta proiectul de hotărâre și invită consilierii locali să 
pună întrebări referitoare la proiectul de hotărâre inițiat. 
 Consilier Sava G. Iulian Marian: ‘’Nu ne pot obliga, pe noi consilierii, să înființăm acest 
serviciu, pentru că nu sunt nici fonduri și nu avem un spațiu necesar adăpostului pentru 
câini.’’ 
 Viceprimarul comunei Unguriu, dl. Mitu Ion: ‘’ Suntem obligați să înființăm acest serviciu 
de gestionare a câinilor fără stăpân, conform prevederilor O.U.G. 155/2001, dar datorită 
faptului ca nu dispunem nici de fonduri și nici de spațiu, acest serviciu va fi delegat.’’ 
 Președintele de ședință ales, consilier Irimia Gheorghe, precizează faptul că trebuie să 
propunem membri în comisia de licitație privind delegarea serviciului de gestionare a câinilor 
fără stăpân și invită consilierii locali să facă propuneri. 
Dl. Consilieri Tănase Aurelian se autopropune. 
Dl. Sava N Iulian Marian propune pe dl. Consilier Avram Ionel. 
Dl. Președinte de ședință ales, consilier Irimia Gheorghe propune pe dl. Consilier Zidaru Ilie. 
  Nemaifiind alte propuneri sau discuţii pe marginea proiectului de hotărâre, se trece la 
vot, urmare căruia au rezultat 9 voturi pentru, 0 abtineri, 2 voturi impotrivă ( consilier 
Stăruială Grigore și consilier Sava G. Iulian Marian), 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 viceprimar, Mitu Ion. 
 Viceprimarul comunei Unguriu, dl. Mitu Ion prezintă proiectul aflat pe ordinea de zi a 
ședinței și invită consilierii să propună următorul președintele de ședință. 
Președintele de ședință ales, consilier Irimia Gheorghe propune pe dna. Consilier Miriță 
Mihaela. 
  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”:  
 Secretarul general delegat, Sava Alexandra-Elena prezintă următoarele rapoarte de 
activitate: 
- Raport privind situația asitenților personali ai persoanelor cu handicap 

grav/indemnizațiilor de însoșitor acordate persoanelor cu handicap grav de la nivelul 
Primăriei Unguriu, județul Buzău, semestru II 2022; 

- Raport de activitate pe anul 2022 privind activitatea de stare civilă de la nivelul comunei 
Unguriu, județul Buzău; 

- Raportul anual, pentru anul 2022, privind situația completării registrului agricol și 
procesul verbal de control privind modul de completare și ținere la zi a Registrelor Agricole 
și de transmitere a datelor către Registrul agricol național ( RAN ) de la nivelul comunei 
Unguriu; 

 Dl Mitu Ion, viceprimarul 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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