
Consiliul local al Comunei Tintesti

PROCES VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului Local Tintesti,

incheiat astazi, 14.07.2021

Conform Regulamentului de functionare al Consiliului Local Tintesti, presedinte de sedinta este desemnat
dnul. Lambru Iulian.

Astazi, data.de mai sus, are loc sedinta ordinara a Consiliului local, fiind prezentati 13 consilieri din
totalul de l3 si delegatul satesc.

Au fost prezenti, in calitate de invitati:
Stoica Aurel - primar
Petrescu Sandina - pentru secretar
Rotarescu Cristina - consilier juridic

In sala se afla reporteri de la TeleBuzau, care solicita acceptul pentru filmarea sedintei. Se
aproba.

Inceo lucrarile sedintei:

Dna secretara da citire dispozitiei de convocare a Consiliului Local in
ziua de 14.07.2021, dupa cum urrneaza:

LProiect de hotarare privind aprobarea Referendumului avand ca obiect modificarea
Administrativ Teritoriale Comuna Tintesti si Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul
unirii celor doua entitati administrative

sedinta ordinara in

hotarelor Unitatii
Buzau , in sensul

Initiator: primar, Stoica Aurel

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

Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare.

Dnul. Iordache este nemultumit de faptul ca nu a primit documentele solicitate prin procesul verbal al
sedintei anterioare si aduce la cunostinta consiliului local ca nu va semna procesul verbal in calitate de
presdinte de sedinta.

Dna. Rotarescu aduce la cunostinta faptul ca dnul. Vasile Matei a solictat sa fie facute completari in
procesul verbal, in ceea ce priveste punctele de vedere sustinute de dumnealui, intrucat nu s-a putut nota in
intregime ceea ce a afi: nat in cadrul sedintei anterioare.

Dnul. Lambru conside^.r ca dnul. Vasile Matei nu are calitatea care sa ii permita sa faca completari si , in
calitate de presedinte de sedinta, supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare.

5 consilieri sunt "impotriva": lordache, Gomoescu, Mirea, Avram, Visan si ceilalti 8 sunt "peutru":
Lambru, Rosu, Dragan, Tanase, Pandele, Barac, Ilie si Manole.

Se trece la primul pun : Proiect de hotarare prinind aprobarea
Referendumului avand ca obiect modiftcarea hotarelor Unitatii Administrativ Teritoriale Comuna Tintesti si
Unitatii Administrativ Teritoriale Municipiul Buzou , in sensul unirii celor doua entitati administrative

Dnul. primar da citire referatului de aprobare. In completarea acestuia, arata ca va exista,r prevedere prin
care impozitele si taxele locale sa nu creasca pe o perioadade 5-7 ani, pana cand nu vor beneficia cetatenii de
utilitati.



Apoi, se da citire raportului compartimentului de specialitate.

Dnul' Iordache propune domnului primar ca intre cele doua unitati administrative sa fie semnat un protocol,prin care fiecare parte sa isi puna conditiile sale. Fara ceva scris nu va exista siguranta respectarii unui acord.Pentru a fi identificate conditiile, era bine sa fie consultati si cetatenii comunei.

Dl' primar raspunde ca anumite conditii, cum este cea privind impozitul, au fost aprobate printr-o hotarare aAsociatiei Municipiilor din Romania. Aceasta hotarare se vrea transformata intr-o lege.

Dl' Iordache crede ca, neavand inca o lege, este o oportunitate pentru noi sa avem acele conditii pe care leconsideram necesare. De exemplu, in acest mandate vom fi reprezentati de actalul primar, care va deveniviceprimar si de consilierii locali. "Dar la urmatorul mandat? Comuna nostra va mai avea reprezentare, datafiind populatia noastr4 in comparatie cu cea a Buzaului? ,,

Dl' primar raspunde ca este binevenita propunerea dlui. Iordache si toate acestea vor fi discutate la primaintalnire care va avea loc cu dl. Tom4 primarul Municipiului Buzau. vor fi mai multe intalniri de acest gen panain toamna' De asemene4 dl. Toma va participa si la campania din Tintesti pentru referendum. Totodata,
dumnealui este de parere c4 pe viitor, dl. Tom4 daca vamai fi primar sau cel care ii va lua locul, vor tine contde fiecare cetatean al noului oras Buzau, fara sa conteze daca e de la Tintesti.

Dl' Ilie considera ca trebuie tinut cont de faptul ca dl. Toma ne-a asigurat ca acest proiect este pentru
binele comunei noastre, dumnealui fiind tintestean si nu poate avea decat intentii bune.

Dl' Avram afirma ca va sprijini cu tot ce poate acest proiect , ca varuga si rudele si cunostintele de aici sidin orasul Buzau sa participa la referendum, aratand totodata ca cetatenii sunt mai ales ingrijorati de perspectiva
majorarii taxelor.

Dl' Manole raspunde ca acesta ocazie fantastica nu trebuie pu.u in umbra de discutia legata de taxe, cu
atat mai mult cu cat s-a comunicat faptul ca acestea nu vor creste pe o perioada de 5-7 ani.

Dl' Iordache arata ca si legat de cresterea animalelor sunt ingrijorati cetatenii, insa nu vor fi impedimente.

Dl' primar este de parere ca oamenii vor intelege, daca se va face o campanie transparenta, in care sa fieinformati ca isi pot creste in continuare animalele, isi pot cultiva pamantul, ca nu vor creste,curand taxele. De
asemenea, intentia este sa se faca o piata agroalimentara la intrarea in satul pogonele, ca cetatenii sa isi poata
vinde produsele produse in gospodarie,

si dl' Dragan isi exprima acordul pentru acest proiect considerand ca nu avem nimic de pierdut, ci,dimpotriva' Gandul consilierilor ar trebui indreptat catre generatiatanar4catre viitorul lor, unirea fiind un tren
care nu trebuie pierdut' Dumnealui ii indeamna pe colegi sa faca o campanie sincer4 ca sa referendumul sa aiba
sanse de reusita.

Dl' Manole afirma c' acesta este o zi istorica si ca reprezinta o ocazie unica. Multe comune si-ar dori safie in locul comunei noastre.

Dl' Gomoescu considera ca autostrada Bucuresti -Pascani si drumui expres Buzau- Braila reprezinta
doua mari avantaje si sunt argumente importante in sustinerea unirii celor doua unitati administrative.

Deoarece nu mai sunt discutii, dnul. presedinte de sedinta propune sa se treaca la votarea proiectului dehotarare initiat de dl.primar.

In urma votului deschis, Proiectul de hotarare privind aprobarea Referendumului avand ca obiectmodificarea hotarelor Unitatii Administrativ Teritoriale io*uno Tintesti si Unitatii Administrliv TeritorialeMunicipiul Buzau, in sensul unirii celor doua entitati administrative se aproba cu 13 votur-,,pentru,, dintotalul de 13 consilieri prezenti la sedinta. I - - -'



S Diverse

Dl. Iordache doreste sa stie cate persoane vor face parte din sectiile de votare si cati bani vor fialocati pentru referendum.
Dl. primar raspunde ca se vor stabili masurile organizatorice impreuna cu AEp-ul, iar bugetulva fi rectificat si va putea constata atunci suma alocata.

- Dl. Dragan aduce la cunostinta consilierilor ca s-a interesat de preturile stabilite pentru
salubritate in alte comune si a costatat ca la Pogoane este de 76 de lei/membru/an, iar la vadu pasii
este de 150 de lei/membru/an. Concluzioneaza ca prin pretul stabilit la comuna noastra nu se acoperanici fondul de salarii.

DI. Iordache arata ca a afisat pe internet un sondaj privind posibilitatea cresterii pretului sioamenii nu au fost de acord. Dumnealui considera ca solutii nu este marirea taxei pentru cei care deja
au contract si platesc, ci determinarea celorlalti sa incheie contracte si sa platesca.

Dl. Gomoescu intreaba ce fac cu gunoiul cei care nu au incheiat contracte de salubritate siconsidera ca daca ar fi amend ati, ar fi stimulati spre incheierea unui contract.Dl. primar raspunde ca a participat la o intalnire organizata de catre dl. prefect pe temasalubrizarii. S-a pus accent pe necesitatea pastrarii curateniei sI s-a insistat pe fapiul ca vor fi tot maimulte controale de la Garda de Mediu. In privinta costurilor, s-a specificat ca esti atributul consiliuluiIocal sa fixeze un pret care sa acopere cheltuielile. Dl. primar propune ca dumnealui si fiecare consilierin parte sa mearga pe cate o strada sa discute aceste aspecte cuoamenii.
Dl. Iordache este de acord cu dl. primar, dar doreste sa mearga impreuna prin sat si nu separat

fiecare.

DI' Iordache il intreaba pe domnul primar cand se va executa trotuarul dintre satele pogonele siTintesti si cand vor fi montate camerele de supraveghere.
Dl. primar raspunde ca asteapta sa fie primiti inapoi banii cu care comuna a contribuit lareabilitarea Caminului cultural si a Gradinitei din Maxenu si apoi se vor putea realize aceste investitii.

Doamna secretara pune in vedere domnilor consilieri faptul ca trebuie sa depuna urgentdeclaratiile de avere si de interese.

Drept care, s-a intocmit prezentul proces verbal.

Presedinte de sedint4
Consilier, Lan,oru Iulian

Intocmit,
Consilier juridic, Rotarescu Cristina
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