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MINUTA 
PROCESULUI  VERBAL 

al sedintei ordinare  a Consiliului Local Tintesti, 
incheiat astazi, 26.02.2020 

  
 

          Conform Regulamentului de functionare al Consiliului Local Tintesti, presedinte de sedinta este 
desemnata dnul. consilier  Ilie Constantin.  
            Astazi, data de mai sus, are loc sedinta ordinara a Consiliului local, fiind prezentati  13 consilieri din 
totalul de 13 . 
            Au fost prezenti, in calitate de invitati: 
                                                       Stoica Aurel            – primar 
                                                       Petrescu Sandina         -   pentru secretar 
                                                       Rotarescu Cristina    -   consilier juridic 
 
           In sala de sedinta sunt prezenti mai multi cetateni ai comunei: Toma Alexandru, Balas Gheorghe, Ion 
Gheorghe, Neagu Vasile, Visan Ionut, Ion Florin si Balan Adrian din satul Tintesti, Iordache Lucian, Toma 
Liviu, Petrache Liviu, Banciu Constantin, Barac Stefan, Barac Tudor, Pascu Marian din satul Pogonele si 
Dumitru Dorinel din satul Maxenu.    
           
Incep lucrarile sedintei: 
 
                                Dnul. presedinte de sedinta, da citire dispozitiei de convocare a Consiliului Local in sedinta 
ordinara in ziua de  26.02.2020,  dupa cum urmeaza: 
 
 

• Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Tintesti si al serviciului de salubrizare 
pe anul 2020; 

               Initiator: Stoica Aurel 
• Proiect de hotarare privind aprobarea numarului si cuantumului burselor scolare aferente semestrului II 

al anului scolar 2019-2020 pentru elevii din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Tintesti; 
               Initiator: Stoica Aurel 

  
 

      Se trece la primul punct de pe ordinea de zi:   Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local  
al comunei Tintesti si al serviciului de salubrizare pe anul 2020 
 

               Dnul. primar da citire referatului de aprobare si prezinta completarile care au fost aduse listei de 
investitii, in urma discutiilor purtate in sedinta pe comisii:  
- gard de protectie din boltari pentru stadionul de fotbal; 
- modernizarea spatiilor unde au functionat atelierele scoala pentru infiintarea de after school; 
 - 5000 de lei pentru Biserica adventista;  
- amenajarea unui spatiu pentru birouri pentru servicul de salubritate. 
              Dnul. primar propune completarea listei de investitii cu trotuarul dintre satele Tintesti si Pogonele, un 
proiect care a fost solicitat in repetate randusri de catre cetateni. Propunerea este supusa la vot. Toti consilierii 
sunt ~pentru~. 
              Dnul. consilier Avram Ion propune prelungirea trotuarului din satul Maxenu pana la iesirea din sat, 
aspect necesar mai ales pentru elevi, in perioada umeda a anului.  Propunerea este supusa la vot. Toti consilierii 
sunt ~pentru~. 
          Apoi, se da citire raportului compartimentului de specialitate, precum si raportului comisiei juridice a 
Consiliului Local.                     
               Deoarece  nu mai sunt discutii, dnul. presedinte de sedinta propune sa se treaca la votarea proiectului 
de hotarare initiat de dl.primar. 

          In urma votului deschis, Proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local  al comunei Tintesti 
si al serviciului de salubrizare pe anul 2020  se aproba cu 13 voturi “pentru” din totalul de 13 consilieri 
prezenti la sedinta. 

                                 
                     
 



           Se trece la al doilea punct de pe ordinea de zi:  Proiect de hotarare privind  aprobarea 
numarului si cuantumului burselor scolare aferente semestrului II al anului scolar 2019-2020 pentru 
elevii din invatamantul preuniversitar de stat din comuna Tintesti 

 
             Dnul. primar da citire  referatului de aprobare si prezinta anexa.  
              Apoi, se da citire raportului compartimentului de specialitate, precum si raportului comisiei juridice a 
Consiliului Local. 
               Deoarece  nu sunt discutii, dnul. presedinte de sedinta propune sa se treaca la votarea proiectului de 
hotarare initiat de dl. primar.             

             In urma votului deschis, Proiectul de hotarare privind aprobarea numarului si cuantumului 
burselor scolare aferente semestrului II al anului scolar 2019-2020 pentru elevii din invatamantul 
preuniversitar de stat din comuna Tintesti  se aproba cu 13 voturi “pentru” din totalul de 13 consilieri 
prezenti la sedinta. 

 
               

   Se trece la al treilea punct de pe ordinea de zi: Diverse 
 
 
           
           
  
                       
           
            
            
                 Drept  care, s-a intocmit prezentul proces verbal. 
 
 
 
                      Presedinte de sedinta,                                                    Intocmit, 
                      Consilier,Ilie Constantin                             Consilier juridic, Rotarescu Cristina 


