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PROCES  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 
 
           Doamna Petrescu Silvia prezinta raportul intocmit de catre ofiterul de stare civila, dnul. Vasile Matei, 
in urma controlului metodologic al activitatii de stare civila. Activitatea a fost evaluata cu calificativul 
~foarte bine~.  Echipa de control a recomandat Consiliului local realizarea urmatoarelor obiective: 
- masuri pentru asigurarea securitatii registrelor si a certificatelor de stare civila, precum si a prevenirii 
disparitiei acestora, ceea ce presupune un spatiu adecvat pentru desfasurarea activitatii, arhivarea 
documentelor si sistem de alarma; 
- informatizarea activitatii de stare civila pentru realizarea obiectivului Sistemului National Informatic de 
Evidenta a Populatiei. 
           Dnul. primar a luat la cunostinta de masurile impuse si solicita ofiterului de stare civila sa 
intocmeasca un referat privind bunurile necesare. 
 
           In continuare, dnul. primar arata ca pentru participare la sedinta a facut cerere numai dl. Iordache Lucian, 
insa nu constituie o problema faptul ca sunt si alti cetateni prezenti, desi exista riscul  sa fie depasita capacitatea 
salii. 
          Dnul. Iordache sustine ca nu este necesar sa depui cerere pentru a putea asista la sedintele consiliului local 
si ca dumnealui a procedat in acest mod deoarece a dorit sa fie anuntat in ce zi si la ce ora va avea loc sedinta.  
          In continuare, dl. Neagu Vasile doreste sa stie daca la nivelul comunei s-a facut o statistica a 
absenteismului scolar si care sunt masurile care ar trebui luate pentru prevenirea acestuia. 
          Dnul. primar raspunde ca nici un elev nu a abandonat scoala in anul scolar trecut. Au existat cazuri cand 
elevii au acumulat un numar mai mare de absente, insa, motivati si de faptul ca pot pierde alocatia 
complementara, au revenit pe bancile scolii. 
         Dnul. Iordache Lucian i-a cuvantul si arata ca a solicitat anumite informatii Primariei Tintesti, in baza 
liberului acces la informatiile publice si nu este multumit de raspunsul oferit de catre institutia publica. Ba mai 
mult, in loc de rapuns, a fost invocat  controlul Curtii de Conturi si nu intelege ce legatura este intre aceste 
aspecte. Dumnealui s-a documentat si nu este in masura sa raspunda Curtea de Conturi la datele pe care le-a 
solicitat. Doreste sa stie de ce nu sunt evaluate proiectele din Strategia de dezvoltare2014-2020, afisata pe site-ul 
primariei.  
          Dnul. primar raspunde ca aceste proiecte la care se face referire au fost prevazute pe termen lung. 
Valoarea se stabileste la momentul executiei. Daca s-ar stabili inca de la data intocmirii Strategiei, ar trebui ca, 
ulterior, sa fie reevaluate si ar presupune costuri suplimentare. 
          La afirmatia dlui. Iordache Lucian ca era de dorit sa se faca un teren de sport, dnul. consilier Ilie 
Constantin sustine ca pentru Consiliul local, educatia a fost mereu o prioritate si ca la Maxenu s-a construit o 
gradinita la nivel European.  
          In continuare, dnul. Iordache Lucian arata ca, in urma solicitarii sale de informatii publice, a fost 
completat site-ul primariei cu diverse informatii, cum ar fi declaratiile de avere . Doreste sa stie de ce dnul. 
primar nu a accesat fonduri europene pentru introducerea gazelor naturale in comuna si a apei potabile. 
          Dnul. primar raspunde ca pentru acest gen de proiecte nu au existat fonduri europene si ca, prin hotararea 
consiliului local, Comuna Tintesti a aderat la Asociatii de Dezvoltare, care au aceste obiective.  
          Dnul. Iordache Lucian este de parere ca realizarea obiectivelor prin intermediul Asociatiilor de Dezvoltare 
este de durata, iar in comuna noastra, apa fiind de proasta calitate, proiectul ~apa si canal~ este deosebit de 
urgent. 
          Dnul. primar este de parere ca cetatenii comunei nu vor fi foarte interesati de proiectul ~apa si canal~. De 
altfel, crede ca acest lucru se va putea constata in urma inceperii activitatii Serviciului de salubritate. Atunci se 
va putea vedea cate familii vor incheia contracte si isi vor achita datoriile. Sunt alte comune unde circa 20 de 
familii s-au racordat la apa si astfel, primaria plateste amenzi. Prin intrarea in Asociatia de Dezvoltare, apa va fi 



adusa de la Buzau si se vor elimina astfel doua statii de epurare si doua gospodarii de apa. In cazul in care vor 
exista fonduri europene cu acesta destinatie, consiliul local va emite rapid hotarari pentru accesarea acestora.  
         Dnul. Iordache Lucian este de parere ca era mai usor de realizat aceste obiective in exercitiul financiar 
2013-2020, fata de cel urmator, 2020-2027. Este si cazul banilor alocati pentru asfaltarea drumurilor satesti, 
care, la schimbarea guvernului au fost taiati.  
         Dnul. primar raspunde ca sunt prinsi pentru asfaltare 8 km de drum in 3 sate ale comunei si ca, pana la 
acesta data, contractele sunt in vigoare si nu au suferit modificari. Lucrarea este deja inceputa. 
         Dnul. Iordache Lucian doreste sa stie cum justifica domnul primar faptul ca s-a cheltuit inutil de la bugetul 
local  suma de 62.000 lei pentru proiectul ~apa si canal~ si proiectul nu a fost finalizat. 
         Dnul. primar raspunde ca avizul de la mediu a fost emis mai tarziu decat data limita de depunere a 
proiectului. Insa, acest proiect ramane valabil si se va cauta o alta sursa de finantare.  
          Intervine dnul. Visan Ion si sustine ca singurii vinovati sunt cei din primarie, care s-au ocupat de acest 
proiect, intrucat nu au mers la timp sa obtina acel aviz, fapt care i-a fost confirmat de catre doamna Elena Oprea, 
a carei firma a realizat proiectul.  
          Dnul. Iordache Lucian spune ca a fost informat ca domnul primar a scris chiar cu mana dumnealui ca 
renunta la acest proeict. 
          Dnul. primar raspunde ca era obligatia firmei care a realizat proiectul sa obtina la timp toate avizele.  
         Dnul. Iordache Lucian isi exprima rugamintea ca site-ul primariei sa fie actualizat macar o data pe luna, 
intrucat nu apar toate documentele prevazute de lege- spre exemplu, de la sedinta de consiliu nu apar anexele 
proiectelor de hotarare, minutele si procesele verbale. In continuare, dumnealui pune problema stringenta a 
pasunii comunei. Considera ca cetatenii sunt pagubiti pentru ca nu se respecta legea si nu se scoate la inchiriat 
pasunea. In acest fel se pierde si subventia de la APIA si pierde si bugetul local prin neplata chiriei. Se poate 
face o centralizare a animalelor comunei si astfel se poate constata cata pasune revine fiecarui crescator de 
animale. 
          Dnul. Banciu Costel arata ca acesta situatie dureaza de multa vreme si in fiecare an a facut cerere la 
Primaria Tintesti pentru inchirierea unei suprafete de teren. 
            Dnul. Pascu Marian sustine ca nu este de acord cu inchirierea pasunii de catre persoanele fizice, ca toata 
pasunea ar trebui inchiriata de catre Asociatia crescatorilor de animale din fiecare sat.  
           Dnul. consilier Avram Ion recunoaste faptul ca la nivelul UAT Tintesti nu a fost respectata legea in 
acesta privinta, ca in consiliul local a fost discutat acest aspect in repetate randuri si ca s-a atras atentia pentru 
intrarea in legalitate. 
           Dnul. primar spune ca dumnealui nu s-a opus intrarii in legalitate, dar abia anul trecut s-a finalizat 
amanajamentul pastoral si inca era in derulare procedura privind inregistrarea Asociatiilor crescatorilor de 
animale din comuna.  
          Dnul. Toma Liviu isi exprima speranta ca acesta problema va fi rezolvata cat mai curand, dat fiind ca sunt 
4 ani in care au fost facute diverse cheltuieli pentru infiintarea Asociatiei. De altfel, acesta a fost si o conditie pe 
care dl. primar a pus-o pentru a scoate pasunea la inchiriat: existent unei asociatii. 
           Dnul. Iordache Lucian sugereaza ca ar trebui centralizat numarul de animale si apoi sa se puna de acord 
toti proprietarii cu modul in care va fi inchiriata pasunea. Si, astfel, se va evita situatia care a existat pana in anul 
2013, cand s-a dat cu azot pe unde au dorit cei din primarie.  
            Dnul. consilier Radu Manole considera ca afirmatia facuta de catre dl. Iordache privind azotarea pasunii 
este nereala, azotul fiind dat acolo unde a fost nevoie. De asemenea este de parere ca domnul primar este 
receptiv la nevoile cetatenilor si ca oricine a cerut ceva, a obtinut. 
          Dnul. Pascu Marian arata ca dumnealui doreste ca pasunea sa fie inchiriata exclusiv de catre Asociatie si 
nu altfel.   
           Dnul. Toma Liviu solicita sa fie delimitat izlazul pentru pasunatul vitelor, de cel pentru oi. Aduce la 
cunostinta ca ciobanul nu a dorit sa retraga oile cand a fost atentionat in acest sens.  
           Dnul. Banciu Costel spune ca acest aspect va fi clarificat la momentul in care pasunea va fi luata in chirie 
de catre Asociatie, se va face si aceasta delimitare. Problema pasunii pentru oi este una foarte importanta, 
intrucat nu este pasune suficienta. 
          Dnul. Barac Tudor arata ca a intampinat si dumnealui problem cu ciobanul, cand, in timpul exercitarii 
meseriei sale de paznic, a fost in control si a constatat ca acesta nu respecta nici o regula. Mai mult, chiar 
ciobanul i- adus acuze dumnealui ca vrea sa ii otravesca oile.  
          Dnul. consilier Avram Ion concluzioneaza ca este necesar sa se intalneasca toti crescatorii de animale si sa 
se puna de acord in privinta pasunii. De asemenea, este de parere ca sunt mereu de dorit consultarile cu cetatenii 
comunei. Bugetul a fost discutat vreme de 3 ore in sedinta pe comisii, insa, daca erau discutii pe acesta tema si 
cu cetatenii, s-ar fi putut intocmi o lista de investii mai elaborata.  
         Dnul. Toma Liviu solicita domnului primar sa scoata beneficiarii Legii nr.416 sa stranga foliile de plastic 
de pe pasune.  
           Dnul. Visan Ion propune sa fie organizata o zi de igienizare la nivelul comunei si toti cetatenii comunei 
sa fie mobilizati, ca sa se faca curatenie peste tot, iar apoi, sa se dea amenzi pentru depozitarea gunoiului in 
locuri interzise.  



          Dnul. consilier Ilie Constantin arata ca este nepotrivit sa dai amenzi atat vreme cat nu oferi alternative 
pentru depozitarea gunoaielor. Acest aspect se va schimba dupa  ce serviciul de salubritate va deveni activ. 
           Dnul. Iordache Lucian este de parere ca ar fi necesar sa se confectioneze niste tarcuri din plasa, unde 
cetatenii sa arunce pet-urile, iar banii rezultati din vanzarea acestora, sa fie folositi pentru achizionarea colilor de 
scris pentru scoli.  
           Dnul. primar considera ca nu este necesar un astfel de proiect pentru ca Serviciul de salubritate va colecta 
selectiv deseurile si pet-urile vor face obiectul sacului galben.  
            Dnii. Toma Liviu si Petrache Liviu doresc instalarea de camera de luat vederi la iesirea din sate, pentru a 
fi depistati cei care duc gunoiul la marginea satului.  
            Dnul. Barac Tudor spune ca nu sunt o solutie camerele, intrucat si daca se intalneste personal cu cineva 
care cara gunoi, este mintit ca duce gunoi de grajd pe locul sau, iar sub gunoiul de grajd se afla si gunoi menajer. 
           Dnul. consilier Dragan considera ca mai exista si problema gunoaielor aduse de catre ceteteni din afara 
comunei, cu precadere din orasul Buzau. 
           Dnul. viceprimar precizeaza ca s-a facut in mod regulat curatenie cu beneficiarii Legii nr.416 si ca acest 
lucru se va intampla si in luna martie. Problema este ca nu se respecta curatenia, astfel incat a doua zi deja apar 
iar gunoaie.  
          Dnul. primar spune ca, dupa ce Serviciul de salubritate va incepe sa functioneze, vor fi monitorizate 
iesirile din sat cu ajutorul paznicilor si vor fi sanctionati cei care vor fi prinsi cu gunoaie.  
           Dnul. Pascu Marian propune ca sa fie scutiti de la plata taxei pentru colectarea gunoiului copiii minori.  
          Dnul. Barac Tudor intervine spunand ca cei care au mai multi copii sunt de obicei mai dificili in ceea ce 
priveste mentinerea curateniei.  
           Dnul. primar raspunde ca Serviciul de salubritate este un serviciu care se autofinanteaza. De aceea, este 
dificil acum sa se stabileasca scutiri de la plata. Suma care va fi perceputa lunar este de 7 lei| membru de familie. 
In plus, cheltuiala care se va face cu gunoiul care va fi adunat de pe spatiul public, va fi suportata de catre 
consiliul local.  
          Dl. Neagu Vasile este de parere ca trebuie respectata sintagma ~poluatorul plateste~ si nu trebuie nimeni 
scutit de la plata taxei de salubrizare. De asemenea, sustine ca trebuie date amenzi celor care nu respecta 
regulile.  
         Dl. Iordache Lucian considera ca ar fi bine ca Serviciul de salubritate sa detina si o vitanja. 
         Dl. primar raspunde ca vitanja se poate achiziona ulterior, daca se va constata ca este necesara. 
         In continuare, dnul. Ion Florin, crescator de animale, arata ca  nu doreste sa faca parte din Asociatia 
crescatorilor de animale, mai ales ca se percepe si taxa de membru si este de parere ca poate primi si el in chirie 
o suprafata intr-o margine de pasune, pe care sa o administreze asa cum considera. Sustine ca cei care si-au 
asumat conducerea Asociatiei ar trebui sa faca acest lucru in mod voluntar, fara sa perceapa plata pentru munca 
depusa . Dumnealui doreste sa nu mai fie angajati si platiti vacari, sa fie amenajate fantani si sa se 
imprejmuiasca pasunea cu gard electric.   
         Dnul. Toma Liviu solicita ca islazul de la Pogonele sa fie redat in intregime pasunatului, sa fie delimitat si 
drumurile refacute, intrucat au fost arate.  
         Dnul. Radu Manole solicita domnului Visan Ion sa fie corect, daca cere corectitudine. Prin urmare, in 
calitate de fermier, sa se retraga de pe drumurile arate si acestea sa fie redate circulatiei. 
         Dnul. consilier Alexe Paul arata ca nu numai drumurile din camp au fost ingustate, ci pana si cele din sat. 
Si considera ca acest fapt se datoreaza lispsei de respect dintre cetetenii comunei.  
          Dnul. Iordache Lucian spune ca drumurile se pot indrepta cu ajutorul autogrederului detinut de primarie. 
Pana nu se va intampla acesta, fermierii vor ara tot dupa linia actuiala a drumurilor.  
          Dnul. primar si dnul. Visan Ion sunt amandoi de parere ca abia in toamna se poate raspunde solicitarilor in 
acest sens, fiind deja culturi de toamna pe teren. 
          Dnul. consilier Alexe Paul  ii sugereaza dlui. Visan Ion ca delimitarea tarlalelor si a drumurilor se poate 
face cu ajutorul GPS-ului, tehnica aflata la indemana tuturor.  
           Dnul. Barac Tudor este de parere ca ar trebui delimitate nu numai drumurile, ci si suhatul.  
          Dnul. primar ii solicita dlui. consilier Avram Ion sa initieze proiectul de hotarare privind inchirierea 
pasunii. Doritorii pot incepe sa depuna cereri, care vor fi insotite de dovada numarului de animale detinute si de 
suprafata de pasune pe care o detin in arenda. 
          Dnul. consilier Avram Ion nu refuza, insa doreste sa fie ajutat in acest demers de catre specialistii din 
cadrul primariei. 
          Dnul. Alexe Paul propune sa se construiasca o locuinta permanenta pentru vacari, astfel incat acestia sa nu 
mai stea pe perioada verii in bordeie.   
          In continuare, dnul. Iordache Lucian intreaba daca si cand va fi finalizat cadastrul general.  
          Dnul. primar raspunde ca UAT Tintesti este beneficiara Programului National de Cadastru pentru tot 
terenul extravilan si intravilan. 
          Dnul. Lucian Iordache ii solicita dlui. primar sa se renunte la plata abonamentelor telefoanelor angajatilor 
primariei, facandu-se altfel o economie de 20000 lei lunar.  
          Dnul. primar este de parere ca telefoanele mobile sunt destul de importante in activitatea angajatilor si 
reprezinta o necesitate in indeplinirea indatoririlor de serviciu. 



         Dnul. consilier Ilie Constantin sustine ca orice unitate are cheltuieli de acest gen si nu vede o problema in 
acesta privinta. 
         In continuare, dnul. Neagu Vasile ia cuvantul si arata ca s-a uita si dumnealui pe site-ul primariei si ca este 
nemultumit de faptul ca la lista de investitii nu sunt stabilite valorile. Doreste sa stie cati bani au fost alocati 
obictivului ~perdele forestiere~ si care este termenul de executie. 
         Dnul. primar raspunde ca nu exista teren disponibil pentru realizarea acestui obiectiv si, in consecinta, nu 
au fost alocate sume. Este la nivel de propunere. 
          De asemenea, dnul. Neagu Vasile, se arata nemultumit de faptul ca Primaria a fost amendata si amenzile 
s-au platit din banii contibuabililor, pentru ca angajatii nu isi fac datoria . Este de parere ca am putea urma 
exemplul altor primarii, unde lucrurile stau mult mai bine.  
           Dnul. consilier Alexe Paul ii raspunde ca poate dumnealui se raporteaza la situatia financiara proprie, insa 
comuna nu este una bogata, nu ne putem compara cu alte comune. 
          Dnul. Visan insista in aceeasi nota, de a lua exemplul altor comune, cum ar fi Bradeanu, Galbinasi, pe 
care propune sa le viziteze impreuna cu dl. primar si domnii consilieri. Se intreaba, retoric, de ce unii au putut 
realize atat de multe si noi nu putem. 
            Dnul. viceprimar crede ca un factor important este si faptul ca, poate, in celelalte commune toti cetenii 
isi platesc taxele si impozitele.  
           Dnul. consilier Radu Manole este de parere ca am putea privi si catre comunele in care s-a facut mai 
putin decat la noi.  
            Dnul. primar considera ca fata de comuna Galbinasi avem mai multe drumuri asfaltate, avem o gradinita 
noua, la standarde europene, avem doua sali praznicale.   
            Dupa ce lucrarile sedintei au fost incheiate, are loc un schimb de replici intre dnul. primar si dl. Iordache 
Lucian pe tema viitoarei campanii electorale. 
           
           
  
                       
           
            
            
                 Drept  care, s-a intocmit prezentul proces verbal. 
 
 
 
                      Presedinte de sedinta,                                                    Intocmit, 
                      Consilier,Ilie Constantin                             Consilier juridic, Rotarescu Cristina 


