
 
 
 

 
 

ROMANIA 
JUDETUL BUZAU 

COMUNA TINTESTI  
 

HOTARARE  
privind modificarea art 7 alin (5) din H.C.L. nr 37/2019 privind înfiinţarea şi organizarea 

serviciului “CONSILIUL LOCAL ŢINTEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE”, serviciu public de 
interes local, specializat, cu personalitate juridică, înfiinţat şi organizat în subordinea Consiliului 

Local al comunei ŢINTEŞTI, judeţul Buzău 
 

Consiliul Local al comunei ŢINTEŞTI,  
 
 Având în vedere, 
 Proiectul de hotărâre iniţiat de către Primarul Comunei Tintesti , înregistrat cu nr. 9/2020 
; • Referatul de aprobare al primarului comunei Tintesti, înregistrat cu nr. 9527/30.12.2019;  
• Raportul de specialitate inregistrat la nr.9528/30.12.2019 / 
  Raportul	comisiilor	de	specialitate	ale	Consiliului	local	inregistrat	la	nr.9529/30.12.2019 
In temeiul : 
 Art. 133, alin. 1, art. 139, art. 196, alin. 1, lit. a din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind 
Codul administrativ; 

HOTĂRĂŞTE: 
 

Art..1. Se aprobă modificarea art. 7 alin(5)  din Hotărârea Consiliului Local nr. 37/2019, care va avea 
următorul cuprins: 
Se împuterniceste, până la organizarea concursului de ocupare a funcţiei de Şef serviciu sau a transferului 
pentru acestă funcţie, dar nu mai mult de 30.05.2020, domnul VASILE MATEI identificat cu C.I. seria 
XZ, nr.551205, eliberată de SPCLEP Buzau la data de 08.06.2012, CNP 1570509100051 să coordoneze 
activitatea serviciului “CONSILIUL LOCAL ŢINTEŞTI – SERVICIUL SALUBRIZARE". 
 
Art..2. Restul prevederilor din Hotărârea Consiliului Local nr. 37/2019 rămân neschimbate 
Art.3 Prezenta hotărâre se comunică : 

                       - Instituţiei Prefectului judeţului Buzău; 
                       - Primarului comunei ŢINTEŞTI; 
                       - A.N.R.S.C.; 
                       - Compartimentelor de specialitate interesate. 

 
Nr. 9/  17.01.2020                                                     Presedinte de sedinta 
TINTESTI                       Consilier , Filip Iulian 

                                             Contrasemneaza,                                                 
Secretar general al Comunei Tintesti 

cu atributii delegate, Petrescu Sandina 
Aceasta hotarare a fost adoptata de Consiliul Local al comunei Tintesti in sedinta ordinara din data de 17.01.2020 cu respectarea prevederilor art.139 alin 1 
din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr 57/2019 privind Codul Administrativ cu un  numar de .......voturi pentru , .................abtineri si 
.....................voturi impotriva , din numarul total de 13 consilieri in functie si ............. consilieri prezenti la sedinta . 
 


