
Consiliul local al Comunei Tintesti 

 

 

 

PROCES  VERBAL 

al sedintei ordinare  a Consiliului Local Tintesti, 

incheiat astazi, 23.09.2021  

 

 

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

dnul.Radu Manole.  

            Astazi, data de mai sus, are loc sedinta ordinara a Consiliului local, fiind prezentati  12 consilieri din 

totalul de 13 si delegatul satesc. 

            Au fost prezenti, in calitate de invitati: 

                                                       Stoica Aurel             –  primar 

                                                       Petrescu Sandina      -  pentru secretar 

                                                       Rotarescu Cristina    - consilier juridic 

            Dna. secretara aduce la cunostinta decizia de izolare, datorata contactului cu o persoana bolnava COVID 

,a domnului viceprimar Lambru Iulian si solicitarea acestuia de a participa la sedinta prin intermediul 

mijloacelor electronice.  

 

 

Incep lucrarile sedintei: 

 

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

ziua de  23.09.2021,  dupa cum urmeaza: 

 

     1. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pe luna septembrie 2021  

 

                    Initiator: primar, Stoica Aurel 

      2.Proiect de hotarare privind desemnarea consilierilor locali in Consiliul de Administratie al Scolii 

Gimnaziale Maxenu   
 

                    Initiator: primar, Stoica Aurel 

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

Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare.  Toti consilierii sunt “pentru”.   

            
                                                

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

local pe luna septembrie 2021 

 

 

   Domnul primar prezinta adresa de la finante privind alocarea unei sume si arata ca s-ar dori 

modernizarea unui drum de exploatatie.     

         Apoi, se da citire raportului compartimentului de specialitate.  
          Dnul. Iordache doreste sa stie care va fi drumul de exploatatie care se doreste a fi modernizat. 

          Dnul. primar raspunde ca sunt mai multe criterii care ar trebui indeplinite pentru a primi un punctaj 

adecvat. Drumul ar trebui sa aiba o lungime de 10 km si sa uneasca doua drumuri judetene. Singurul drum care 

ar indeplini aceste criterii ar fi cel spre ferma Garoflid, dat fiind faptul ca exista Conacul, care este monument 

istoric. Totodata este prevazut si un proiect privind modernizarea unor strazi din interiorul localitatii, care sunt 

trecute in lista de investitii.  

          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 rectificarea bugetului local pe luna septembrie 

2021se 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 desemnarea 

consilierilor locali in Consiliul de Administratie al Scolii Gimnaziale Maxenu   
 

             
          Dnul. primar  da citire referatului de aprobare. 

         Apoi, se da citire raportului compartimentului de specialitate. 

 
            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 desemnarea consilierilor locali in Consiliul 

de Administratie al Scolii Gimnaziale Maxenu   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:   Diverse  

        

            Dnul. primar aduce la cunostinta domnilor consilieri ca a fost contactat de catre Electrica 

pentru proiectul de modernizare si extindere a retelei. Totodata a fost pusa problema toaletarii 

copacilor pentru a nu mai atinge cablurile electrice. Insa primaria nu are persoane instruite in acest 

sens, responsabilitatea este prea mare, nu se poate realize acesta lucrare fara oameni de specialitate.  

Dnul. viceprimar arata ca cei de la Electrica s-au oferit sa puna la dispozitie masina, dar 

primaria sa asigure forta de munca, or, nevand personal de specialitate, acesta lucrare nu se poate 

efectua.  

Dnul. Iordache este de parere ca s-ar putea gasi persoane pricepute in randul beneficiarilor 

ajutorului social.   

 

Data fiind cererea formulata de SC DIANA HELP DENT SRL prin care solicita inchirierea 

unui spatiu cu destinatie “cabinet stomatologic”, amenajat din fonduri europene si prezentata la sedinta 

anterioara, dl. primar arata ca a fost identificat un spatiu in incinta Cladirii administrative din satul 

Maxenu, unde a functionat farmacia.    

  

             Se da citire cererii nr. 6911/06.09.2021 privind prelingirea contractului de comodat pentru 

cabinetul medical al medicului de familie Iosif Ana Maria. 

             Dnul. Iordache doreste sa stie daca au fost achitate vreun fel de taxe in baza acestui contract. 

             Dnul. primar raspunde ca nu . 

             Dnul. Iordache este de parere ca situatia financiara a primariei nu este atat de buna incat sa se 

prelungeasca contractul de comodat si ca acest imobil ar trebui inchiriat, astfel incat sa se asigure un 

venit in plus la bugetul local.  

              Dnul. Avram  arata ca au existat diverse discutii cu cadrul medical si dumnealui considera ca 

accesul catre spatiul medical ar trebui facut cu evitarea holului comun.  

              Dnul. Dragan spune ca si dumnealui cunoaste faptul ca pacientii sunt nemultumiti de serviciile 

medicului de familie si ca faptul ca acesta a beneficiat de un contract de comodat nu a constituit un 

“plus” in relatia cu pacientii.  

              Prin urmare, in unanimitate, consilierii decide ca cererea sa fie respinsa, urmand ca imobilul 

sa fie inchiriat, la solicitarea medicului de familie.   

        

 Dnul. Iordache doreste sa stie cand vor fi montate camerele de luat vederi promise, intrucat la 

Pogonele au avut loc fapte infractionale – un furt, un viol, care ar fi putut fi evitate daca ar fi existat 

camerele de supraveghere.  



               Dnul. primar raspunde ca s-a facut solicitarea recuperarii cheltuielilor de la camin, dar 

dumneaui este de parere ca banii ar trebui directionati catre balastrarea celor 3 strazi din Maxenu si 3 

din Pogonele, care se doresc a fi asfaltate.  

 

 Dnul. Iordache intreaba care este stadiul investitiei – sala de sport in Pogonele. 

               Dnul. primar raspunde ca UAT Tintesti se afla in lista sinteza si ca se spera la finantare.  

 

 Dnul. Iordache intreaba cand va fi inaugurat Caminul cultural.  

               Dnul. primar raspunde ca inaugurarea va avea loc imediat ce se va realiza lucrarea de 

conectare la energia electrica.  

 

              Dnul. Iordache doreste sa stie in ce stadiu este UAT Tintesti cu intocmirea cartilor funciare.             

Dl. primar raspunde ca suntem beneficari ai unui proeict finantat cu fonduri europene, , dar inca nu a 

fost finalizata licitatia pentru firma care va realize lucrarea.  

  

 In incheiere, doamna secretara solicta din nou domnilor consilieri sa depuna declaratiile de 

avere si de interese.  

 

 
             Drept  care, s-a intocmit prezentul proces verbal. 

 

 

 

                      Presedinte de sedinta,                                                               Intocmit, 

                      Consilier, Radu Manole                                  Consilier juridic, Rotarescu Cristina 

 


