
Consiliul local al Comunei Tintesti 

 

 

 

PROCES  VERBAL 

al sedintei  extraordinare  a Consiliului Local Tintesti, 

incheiat astazi,  8.10.2021  

 

 

          Conform Regulamentului de functionare al Consiliului Local Tintesti, presedinte de sedinta este desemnat 

dnul.Rosu Ionel.  

            Astazi, data de mai sus, are loc sedinta ordinara a Consiliului local, fiind prezenti  13 consilieri din 

totalul de 13 si delegatul satesc. 

            Au fost prezenti, in calitate de invitati: 

                                                       Stoica Aurel             –  primar 

                                                       Rotarescu Cristina    - consilier juridic 

             

 

Incep lucrarile sedintei: 

 
                                Dna secretara da citire dispozitiei de convocare a Consiliului Local in sedinta extraordinara 

in ziua de  8.10.2021,  dupa cum urmeaza: 

 

     1. Proiect de hotarare privind 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” 

 

 

                    Initiator: primar, Stoica Aurel 

      2.Proiect de hotarare privind atestarea inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei 

Tintesti, judetul Buzau 

                    Initiator: primar, Stoica Aurel 

      3.Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind Procedura de inchiriere a bunurilor imobile 

din domeniul public si privat al Comunei Tintesti, aflate in administrarea Consiliului Local Tintesti                                               
                     Initiator: primar, Stoica Aurel 

     4.Proiect de hotarare pentru aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, a unor spatii din incinta Spatiului de 

utilitate publica Maxenu, comuna Tintesti, judetul Buzau                                                

                     Initiator: primar, Stoica Aurel 

            Se supune la vot ordinea de zi. Toti consilierii sunt “pentru”. 

            
                                                

              Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind 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” 

 
 

 

   Domnul primar prezinta referatul de aprobare si ofera explicatii.     

         Apoi, se da citire raportului compartimentului de specialitate.  
rea unor strazi din interiorul localitatii, care sunt trecute in lista de investitii.  



          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 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”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 atestarea 

inventarului bunurilor care apartin domeniului public al comunei Tintesti, judetul Buzau 
 

             
          Dnul. primar  da citire referatului de aprobare. 

         Apoi, se da citire raportului compartimentului de specialitate. 

 
            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 atestarea inventarului bunurilor care apartin 

domeniului public al comunei Tintesti, judetul Buzau  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: Proiect de hotarare pentru aprobarea 

Regulamentului privind Procedura de inchiriere a bunurilor imobile din domeniul public si privat al 

Comunei Tintesti, aflate in administrarea Consiliului Local Tintesti                                                
             

          Dnul. primar  da citire referatului de aprobare. 

         Apoi, se da citire raportului compartimentului de specialitate. 

 
            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 pentru aprobarea Regulamentului privind Procedura 

de inchiriere a bunurilor imobile din domeniul public si privat al Comunei Tintesti, aflate in administrarea 

Consiliului Local Tintesti   se aproba cu 13 voturi “pentru”  din totalul de 13 consilieri prezenti la sedinta

  

 

              Se trece la al patrulea punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare pentru aprobarea 

inchirierii, prin licitatie publica, a unor spatii din incinta Spatiului de utilitate publica Maxenu, comuna 

Tintesti, judetul Buzau                                                
             

          Dnul. primar  da citire referatului de aprobare. 

         Apoi, se da citire raportului compartimentului de specialitate. 

 
            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 pentru aprobarea inchirierii, prin licitatie publica, a 

unor spatii din incinta Spatiului de utilitate publica Maxenu, comuna Tintesti, judetul Buzau   se aproba cu 13 

voturi “pentru”  din totalul de 13 consilieri prezenti la sedinta  
                                      

 

 



                                   

             
              Se trece la al cincilea punct de pe ordinea de zi:   Diverse  

        

            Se da citire cererii nr. 7653/4.10.2021 prin care Scoala Gimnaziala solicita masti de protectie 

pentru elevi. Dnul. primar arspunde ca cestea vor fi asigurate pana la vacanta de iarna, urmand sa se ia 

o noua hotarare in acest sens dupa aceea. 

 

             Se da citire cererii nr. 7685/8.10.2021 prin care medicul de familie Iosif Ana Maria revine cu 

solicitarea de prelungire a contractului de comodat  pentru spatiul detinut, aratand ca nu doreste sa 

plateasca nici o chirie pentru acesta.        

             Intrucat solicitarea a facut obiectul unei cereri ce a fost deja discutata in sedinta anterioara, 

raspunsul se mentine.  

 

             Dnul. Iordache doreste sa stie cand vor incepe lucrarile la terenul de sport.  

             Dnul. primar raspunde ca firma executanta mai multe  lucrari si ca va incepe dupa data de 15.  

 

             Dnul. Iordache intreaba cand incepe lucrarea de modernizare Electrica. 

             Dnul. primar rapunde ca se va face o licitatie in acest sens.  

 

              Dnul. Iordache solicita sa fie prezentat raportul Curtii de Conturi. Dl. primar – in sedinta 

urmatoare.  

 

            Dnul. primar arata ca Institutia Prefectului a soliciat necasrul de fonduri, s-a facut solicitare de 

400.000 lei si s-au primit 50.000, cu care se vor face actualizari ale proiectului pentru modernizare 

drumuri.  

 

            Dnul. Iordache arata ca nici la acest moment nu a primit raspuns la cererea prin care solicita 

regimul juridic al terenului de la iesirea din satul Pogonele.  

 

           Totodata, dumnealui doreste ca declaratiile de avere, atat ale consilierilor, cat si ale 

functionarilor, sa fie publicate pe site-ul primariei.  

  

 
             Drept  care, s-a intocmit prezentul proces verbal. 

 

 

 

                      Presedinte de sedinta,                                                               Intocmit, 

                      Consilier, Rosu Ionel                                 Consilier juridic, Rotarescu Cristina 

 


