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PROCES  VERBAL 

al sedintei ordinare  a Consiliului Local Tintesti, 
incheiat astazi, 20.03.2020 

  
 

          Conform Regulamentului de functionare al Consiliului Local Tintesti, presedinte de sedinta este 
desemnata dnul. consilier  Irimia Jipa.  
            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 
 
Incep lucrarile sedintei: 
 
										                      Dnul. presedinte de sedinta, da citire dispozitiei de convocare a Consiliului Local in sedinta 
ordinara in ziua de  22.03.2020,  dupa cum urmeaza: 
 
 

• Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin atribuire directa a suprafetei disponibile de 465,49 
ha pasune, aflata in proprietatea privata a comunei Tintesti; 

               Initiator: Stoica Aurel 
• Proiect de hotarare privind aprobarea platii cotizatiei pe anul 2020 pentru UAT Comuna Tintesti, judetul 

Buzau din bugetul local al comunei Tintesti catre Asociatia GAL “Ecoul Campiei Buzaului” ; 
               Initiator: Stoica Aurel 
• Proiect de hotarare privind darea in administrare si exploatare a serviciului si sistemului de salubrizare 

ale comunei Tintesti, judetul Buzau; 
               Initiator: Stoica Aurel 
• Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a Comunei Tintesti prin 

Consiliul local al comunei Tintesti, in calitate de mebru asociat la ADI PRODGAZ Buzau pentru 
anul 2020; 

               Initiator: Stoica Aurel 
• Proiect de hotarare cu privire la aprobarea subventiei lunare catre ADI Buzau- Maracineni a Comunei 

Tintesti prin Consiliul local al comunei Tintesti, in calitate de membru asociat; 
               Initiator: Stoica Aurel 
• Poiect de hotarare privind aprobarea contractului de prestare, a tarifelor si taxelor speciale pentru unele 

activitati ale serviciului public de salubrizare organizat la nivelul UAT comuna Tintesti, judetul 
Buzau; 

               Initiator: Stoica Aurel 
• Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contributiei sub forma de cotizatie a Comunei Tintesti prin 

Consiliul local al comunei Tintesti, in calitate de membru asociat la Asociatia Comunelor din 
Romania, pentru anul 2020; 

               Initiator: Stoica Aurel 
• Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului privind procedura pentru inregistrarea, 

evidenta si radierea vehiculelor pentru care exista obligativitatea inregistrarii de pe raza 
administrative teritoriala a comunei Tintesti 

               Initiator: Stoica Aurel 
 

 
  
	

      Se trece la primul punct de pe ordinea de zi:   Proiect de hotarare privind aprobarea inchirierii prin 
atribuire directa a suprafetei disponibile de 465,49 ha pasune, aflata in proprietatea privata a comunei 
Tintesti 
 

               Dnul. consilier Avram Ion  da citire referatului de aprobare si prezinta anexa. 



           Dnul. primar recomanda sa se tina cont de ceea ce au solicitat cetatenii care au fost prezenti la sedinta 
consiliului local din data de 27.02.2020 si anume, pasunea sa fie atribuita fiecaruia in mod proportial, raportat 
la numarul total de animale la nivelul comunei.  
            Aceasta este si optiunea consilierilor locali, in unanimitate.    
          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 inchirierii prin atribuire directa a 
suprafetei disponibile de 465,49 ha pasune, aflata in proprietatea privata a comunei Tintesti 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 platii 
cotizatiei pe anul 2020 pentru UAT Comuna Tintesti, judetul Buzau din bugetul local al comunei Tintesti 
catre Asociatia GAL “Ecoul Campiei Buzaului”  
 

             Dnul. primar da citire  referatului de aprobare.  
              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 platii cotizatiei pe anul 2020 
pentru UAT Comuna Tintesti, judetul Buzau din bugetul local al comunei Tintesti catre Asociatia GAL 
“Ecoul Campiei Buzaului” 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 privind darea in 
administrare si exploatare a serviciului si sistemului de salubrizare ale comunei Tintesti, judetul Buzau 
 

             Dnul. primar da citire  referatului de aprobare.  
              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 darea in administrare si exploatare a 
serviciului si sistemului de salubrizare ale comunei Tintesti, judetul Buzau 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 cu privire la aprobarea 
contributiei sub forma de cotizatie a Comunei Tintesti prin Consiliul local al comunei Tintesti, in calitate 
de mebru asociat la ADI PRODGAZ Buzau pentru anul 2020 
 

             Dnul. primar da citire  referatului de aprobare.  
              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 cu privire la aprobarea contributiei sub forma de 
cotizatie a Comunei Tintesti prin Consiliul local al comunei Tintesti, in calitate de mebru asociat la ADI 
PRODGAZ Buzau pentru anul 2020 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:  Proiect de hotarare cu privire la aprobarea 
subventiei lunare catre ADI Buzau- Maracineni a Comunei Tintesti prin Consiliul local al comunei 
Tintesti, in calitate de membru asociat 
 
 



             Dnul. primar da citire  referatului de aprobare.  
              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 cu privire la aprobarea subventiei lunare catre ADI 
Buzau- Maracineni a Comunei Tintesti prin Consiliul local al comunei Tintesti, in calitate de membru 
asociat  se aproba cu 13 voturi “pentru” din totalul de 13 consilieri prezenti la sedinta. 
 
 
          Se trece la al saselea punct de pe ordinea de zi:  Proiect de hotarare privind aprobarea 
contractului de prestare, a tarifelor si taxelor speciale pentru unele activitati ale serviciului public de 
salubrizare organizat la nivelul UAT comuna Tintesti, judetul Buzau; 
 

             Dnul. primar da citire  referatului de aprobare.  
              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 contractului de prestare, a 
tarifelor si taxelor speciale pentru unele activitati ale serviciului public de salubrizare organizat la nivelul 
UAT comuna Tintesti, judetul Buzau  se aproba cu 13 voturi “pentru” din totalul de 13 consilieri 
prezenti la sedinta. 
 
 
          Se trece la al saptelea punct de pe ordinea de zi:  Proiect de hotarare cu privire la aprobarea 
contributiei sub forma de cotizatie a Comunei Tintesti prin Consiliul local al comunei Tintesti, in calitate 
de membru asociat la Asociatia Comunelor din Romania, pentru anul 2020  
 

             Dnul. primar da citire  referatului de aprobare.  
              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 cu privire la aprobarea contributiei sub forma de 
cotizatie a Comunei Tintesti prin Consiliul local al comunei Tintesti, in calitate de membru asociat la 
Asociatia Comunelor din Romania, pentru anul 2020  se aproba cu 13 voturi “pentru” din totalul de 13 
consilieri prezenti la sedinta. 
 
 
         Se trece la al optulea punct de pe ordinea de zi:  Proiect de hotarare cu privire la aprobarea 
Regulamentului privind procedura pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor pentru care 
exista obligativitatea inregistrarii de pe raza administrative teritoriala a comunei Tintesti 
 

             Dnul. primar da citire  referatului de aprobare.  
              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 cu privire la aprobarea Regulamentului privind 
procedura pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor pentru care exista obligativitatea 
inregistrarii de pe raza administrative teritoriala a comunei Tintesti se aproba cu 13 voturi “pentru” din 
totalul de 13 consilieri prezenti la sedinta. 

          
                       
                 Drept  care, s-a intocmit prezentul proces verbal. 
 
 
 
                      Presedinte de sedinta,                                                         Intocmit, 
                      Consilier,Irimia Jipa                                    Consilier juridic, Rotarescu Cristina 


