
Consiliul local al Comunei Tintesti
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lncnetat astazi, 20. | 2.2021

orr,. ot""rxfTrtgulamentului 
de functionare al consiliului Local rintesti, presedinte de sedinta este desemnar

,",r,r, i'lfi; f[rhixxl"'i: 
are loc sedinta ordinara a consiliurui rocal, fiind prezentati 13 consilieri din

Au fost prezenti, in calitate de invitati:
Stoica Aurel _ Drimar
petrescu Sandina _ pentu secretar
Rorarescu Cristina _ ionrifi"r" iu.jil"

I ncep I u crail e s edinte i :

ziuade 20.12.2021:ff;:t1flffi;#re dispozitiei de convocare a consiliului Local in sedinta ordinara in

l. proiect 
de lotarare privind^taxele si impozitele locale p entru anul2022Initiator: primar, Stoica Aurel

2.Proiect de hotarare privindrectificarea bugetului local al comunei TintestiIniriator: primar, Stoica Aurel 
---. -. !v,,1

t,,-J;lii'iii"ti.'rl.ifli.n;;indrnsusirea Raponului privind acrivitarea asisrenliror personari ai persoaneror cu
Initiator: primar, Stoica Aurel

4.Proiect de holarare oriv
inu,ra,ani,ir;,;#ff,;;:1H;ffi::Tr:;Ili,,,,,, pi numdrurui de burse acordare ereviror djn

Initiator: primar, Stoica Aurel

"*jl.:1.:r 
de hotarare privind aprobarea sciderii din evidenraarnenzi contravenlionale pentru'persoanele decedate din corrnu i,rrill"t'ta 

a creantelor fiscale reprezentdnd
lniriator: primar. Storca Aurel

6' Proiect de hotirdre privind indreptarea unei erori mareriare din HCL nr.44/ 202r.
Initiator: consilier, Dragan Neculai

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

Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare. Toti consilierii surt,,pent u,,.

,o"o* r"fW Proiect de hotarare ptivind toxere si impozirere

Domnul primar prezinta referatul de aprobare si anexa.Apoi. se da citire raoortuhri *.p.ni^i"r,rr,,ii. ,o#irf ir"r..
,,,r 3"*,1?l1::::IJi[[n.ir:"pentru inchirierea uui""*"",L.,r,i sa ne majorata ra rjb a" rei, aat
raspunde ca o singura firma esre 

ir ca a constatat ca au fost multe chell,i.li ., ..pu.uiiit. .iir4rlri ii. prir-
lordache. Toti consilierii ,rn,,',.rlLl?l'"t' 

sa faca aceste reparalii Se supune la 
"", or"oJr.*, i"rrr,r,



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, Proiect de hotarare privind tmele si impozitele locale pentru anul
2021 se aproba cu l3 voturi "pentru" din totalul de l3 consilieri prezenti la sedinta

Se trece ta at nitea pun Proiect de hotarare privind rcctificarea
bugetului local al comunei Tintesti

Dnul. primar da citire referatului de aprobare qi anexelor.

Apoi, se da citire raportului compartimentului de specialitate.

Deoarece nu sunt discutii, dnul. presedinte de sedinta propune sa se treaca [a votarea proiectului de

hotarare initiat de dl.primar.

In urma votului deschis, Proiectul de hotarare privind recti/icarea bugetului local al comunei

Tintesti se aproba cu 13 voturi "pentru" din totalul de l3 consilieri prezenti la sedinta

Se trece la at treite Proiect de hotarare privind tnsuSirea
Rqortului privind activilatea asistenlilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2021

Dnul. primar da citire referatului de aprobare si raportului

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 insuSirea Raportului privind activitatea
dsistenlilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul II 2021 se aproba cu 13 voturi "pentru"
din totalul de 13 consilieri prezenti la sedinta.

Se trece ta at patrutea Proiect de hotarare pivind aprobarea

cuantumului Si numdrului de burse acordate elevilor din invqdmAntul preaniversitar de stat din comuna

Tinlesti

Dnul. primar da citire referatului de aprobare gi anexelor.

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.pdmar.

In urma votului deschis, Proiectul de hotarare privind aprobarea cuantumului Si numdrului de

burse acordate eleilor din tnvd\dmdntul preuniversitar de stat din comuna Tintesti se aproba cu i3 voturi

"pentru" din totalul de 13 consilieri prezenti la sedinta

Se trece ta at cincilM Proiect de hotardre privind aprobarea

scdderii din evidenya analilicd a creanlelor fiscale reprezent nd amenzi contavenlionale peintru persoanele
decedale din comuna Tintesti

Dnul. primar da citire referatului de aprobare qi anexei.



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 aprobarea scdderii din evidm1a analiricd a
crean\elor fiscale reprezentdnd amenzi contravenlionale pentru persoanele decedate din comuna Tintesti se
aproba cu 13 voturi "pentru" din totalul de l3 consilieri prezenti la sedinta.

Se trece la al saselea uncl de e ordinea de zi: Proiect de hotarare privind

Dnul. Dragan da citire referatului de aprobare .

Apoi, se da citire raportului compartimentului de specialitate.
Dl. Iordache atrage atenlia c6 atunci cdnd se va intocmi

concesionarea sa se specifice clar destinafia de ,,balta 
de peste".

proiectul de hotlrdre privind

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

In urma votului deschis, Proiectul de hotarare privind indreptarea :unei erori materiale din HCL
nr.44l 2021 se aproba cu l3 voturi "pentru" din totalul de l3 consilieri prezenti la sedinta

Setrece laal saptelM Diverse

Dnul. primar invita consilierii la spectacolul de colinde care va avea loc joi,23.12. zo2l, ora 17 la
Caminul cultural din Tintesti.

Dna. secretara informeaza asupra actiunii initiata de catre Asocialia Comunelor privind salarizarea
personalului din administratia locala.

Dnul. Iordache dore$te sa stie de ce se plateste consultanta pentru GDpR si cod GAEN in suma de
5000 de lei.

Dl. primar raspunde ca firma a facut doar un conhact pentru un studiu de impact pentru securitate,
in vederea montarii camerelor de luat vederi. Neavind acest studiu, nu se puteau monta. Acum se poate.

Dl. Iordache doreite sa $tie ce mobilier a fost achizitionat in sum6 de 13.000 lei. Dl. primar
raspunde ca este pentru biserica di Tintesti.

DI. Manole irrtreaba c6.nd vor fi instalate placulele cu numele strtrzilor. Dl. primar rdspunde ca anul
viitor.

Dl. Mirea informeaza ca unii cetdfeni duc oile pe cultura de g.au a altor proprietari. Dl. primar
rispunde ca fiind vorba de teren privat, se pot adresa poliliei.

Dl. Iordache il intreaba pe dl. primar ce poate spune legat de montarea antenei GSM in comuna.
Dl. primar raspunde ca nu stie nici dumnealui prea multe, dar antena nu va fi montata pe terenul sau, ci
pe un teren al unei persoane fizice carc detine teren intre Tintesti si Pogonele, astfel incat semnalul sa
acopere toate satele. Dl. Iordache considertr c6 era necesar sa fie informat gi Consiliul local in legatura
cu acest demers.

Dl. Iordache intreaba cate ajutoare de urgenta au fost acordate fi.in ce r"iiantum, intrucal
dispozi{iile nu mai sunt puse pe site din data de I 1.0g.2021. Dumnealui este nemulFmit c6 nu se aduce
la ounoqtin{a consiliului local acordarea de ajutoare. Dl. primar rdspunde ca suma total6 a fost aprobata
de catre consiliul local prin buget gi ajutoarele se acordi prin dispozitie a primarului.

indreptarea unei ewi materiale din HCL nr. 44/ 2021.
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Dl' Avram aduce [a cmostin a consiliului local ca la teledetectia efectuatit de ApIA terenul
declarat de dumnealui a fost identificat ca fiind in alta zona decat are cartea fi.mciaxa, motiv pentru care
nu va mai primi subvenlia. Dl. primar arata ca pozilionarea o face fiecare beneficiar rn partg deci nu
este vina angajalilor primIriei.

Dl. Iordache doreqte ca declaratiile de avere sa fie lncIrcate pe site_ul primEriei.

Drept caxe, s-a intocmit prezentul proces verbal,
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Presedinte de sedint4


