
ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 
COMUNA TINTESTI 
PRIMAR  

 
 

D I S P O Z I T I A    nr.316 
privind convocarea in sedinta ordinare 

a Consiliului   local  Tintesti 
                                         
                                   Primarul comunei Tintesti    
 
                   Avand  in  vedere                                                                                           
         Prevederile art.133  alin.(1), din O.U.G nr 57/2019, privind Codul administrative; 
                     In temeiul  art. 134 alin.1, lit. a) si alin.5, art.155 alin.(1) lit.b)  si 196 alin 1 
litera  b)  din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ ; 
 
 
 
Art.1   Se convoaca Consiliul local al comunei Tintesti in sedinta  ordinara   pentru  luna 

Octombrie   ,  ziua 16, a  anului 2020    ora 11,00  la  sediul  primariei   
Tintesti. 

 
Art. 2   Sedinta va cuprinde urmatoarea ordine de zi : 

• Aprobarea taxelor si impozitelor locale pentru anul 2021. 
• Aprobarea solicitarii de prelungire a  Scrisorii de Garantie de la Fondul National de 

Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN, pentru 
proiectul integrat finantat prin PNDR 2014-2020 prin Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltarea Rurala Submasura 7.2-Investitii in crearea si modernizarea 
infrastructurii de baza la scara mica intitulat „Modernizare Gradinita program 
normal sat Maxenu  , comuna Ţinteşti , Judetul Buzău”; 

• Aprobarea solicitarii de prelungire a  Scrisorii de Garantie de la Fondul National de 
Garantare a Creditelor pentru Intreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN, pentru 
proiectul integrat finantat prin PNDR 2014-2020 prin Fondul European Agricol 
pentru Dezvoltarea Rurala Submasura 7.6- Investitii asociate cu protearea 
patrimoniului cultural „Modernizare Camin Cultural sat Ţinteşti , comuna Ţinteşti , 
Judetul Buzău”; 

• Aprobarea implementării proiectului "Dotarea unităților de învățământ 
preuniversitar de stat cu echipamente de protecție medicală de tip măști de 
protecție medicală, dezinfectanți,  precum și alte echipamente de acest tip, 
necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului SARS-Cov-2 in Comuna 
Ţinteşti, Judetul Buzău " 

• Aprobarea infiintarii Unitatii de Management a Proiectului ( UIP)"Dotarea 
unităților de învățământ preuniversitar de stat cu echipamente de protecție 



medicală de tip măști de protecție medicală, dezinfectanți,  precum și alte 
echipamente de acest tip, necesare pentru a preveni răspândirea coronavirusului 
SARS-Cov-2 in Orasul / Comuna Tintesti , Judetul Buzau 

• Aprobarea obiectivului de investitii si  implementării proiectului cu tema 
”Achizitia de echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, 
echipamente și dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele 
didactice din învățământul preuniversitar, Comuna Ţinteşti, Judetul Buzău” 

• Aprobarea infiintarii Unitatii de Management a Proiectului ( UIP)”Achizitia de 
echipamente din domeniul tehnologiei – it mobile, respectiv tablete, echipamente 
și dispozitive necesare activitătii didactice pentru elevii şi cadrele didactice din 
învățământul preuniversitar ,Comuna Ţinteşti, Judetul Buzău” 

• Aprobarea organigramei si a statului de functii pentru anul 2020  a aparatului de 
specialitate al primarului comunei Tintesti si serviciu public de interes local din 
subordinea Consiliului local Tintesti 

 
Art.3.   Secretarul general al   comunei  va  aduce  la  cunostinta  publica  si  va  
comunica prezenta dispozitie       autoritilor si  persoanelor interesate.  
 

Data : 09.10.2020 
 
 
 
Primar:                                   Avizat ,    
Stoica  Aurel                                             Pentru Secretar general,Petrescu 
Sandina  


