
Consiliul local al Comunei Tintesti
Nr.

PROCES YERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului Local Tintesti,

incheiat astazi, 26.02.2021

, Conform 
-Regulamentului 

de functionare al Consiliului Iocal Tintesti, presedinte de sedinta estedesemnata dna. Barac Silvia.
Astazi, data de mai sus, are loc sedinta ordinara a Consiliului

totalul de 13 si delegatul satesc.
Au fost prezenti, in calitate de invitati:

StoicaAurel _ primar

i:H::::H?:iti" : .ffitfi:.TlfJil
, Dl. lordache Gheorghita, paznicul unitatii, aduce la cunostinta faptul ca la usa sunt trei cetateni caredoresc sa participe la sedinta.

Dl' primar propune, intrucat spatiul este restrans si conditiile impuse de pandemie nu pot fi respectate,ca acesti cetateni sa intre in sala de sedinta la sfarsitul sedintei, cate unul, sa isi prezinte aot"inteG si sa ia tacunostinta de cele discutate pe ordinea de zi.
, Dupa cateva minute, cetatenii, respectiv domnii Lupu Iulian, Costache Nicolae si Ion Florin, insista safie.primiti in sala de sedinta, intrucat sedinta de consiliu trebuie sa fie publica. Acestia asista iu ioaie-rucra.itesedintei.

InceD lacrarile sedintei:

Dna secretara da citire dispozitiei de convocare a Consiliului Local in sedinta ordinara inziua de 26.02.2021, dupa cum urmeaza:

l. Proiect delotarare privind aplicarea planului de tarifare zonala in cadrul municipiuluiBuzau si a A.D.I.Buzau - Maracineni
Initiator: primax, Stoica Aurel

2' Proiect de hotarare privind aprobarea modificlrii Actului Constitutiv gi Statututui Asocialiei deDezvoltare Intercomunitari ,,pRoGAZ BUZAU zozo-,la care comuna este membru asotiatlnitiator: primar. Sloica Aurel

3. Proiect de hotarare privind revocarea Anexei nr.2 si modificarba H .C.L. nr.41a6.r0.2020
Initiator: primar, Stoica Aurel

4' Proiect de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliuluj Local Tintesti m.56tZl.l,t.ZOzO
privind aprobarea Nomenclatorului stradal al Comunei Tintesti
Initiator: primar, Stoica Aurel

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

Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare. Domnul viceprimar dorarta ,u se faca o
completare, in sensul ca persoana caxe a solicitat ca cererea nr.397121.01.2021 sa fie admisa numai cu
conditia de a se verifica daca au fost indeplinite obligatiile contractuale sa fie nominalizata, si anume dl.
consilier Iordache Lucian.

local. fiind prezenrali l3 consilieri din



Se trece ta primul oun Proiect de hotarare privind tplicarea
planului de tarifare zonah in cadrul municipiului Buuu si a A,D.I. Buzau - Maracinmi

Dnul. primar da citire referatului de aprobare si prezinta si situatia la zi privind subventionarea transportului.

Apoi, se da citire raporhrlui compartimentului de specialitate.

Dl. Iordache Lucian doreste sa stie cat este subventia lunaxa.

Dl.primar raspunde ca suma nu este fix4 calculul se face lunar, in functie de chletuilelile aferente acelei luni.

Deoarece nu mai sunt discutii, dna. presedinte de sedinta proprme sa se treaca la votarea proiectului de
hotarare initiat de dl.primar.

In urma votului deschis, Proiectul de hotarare privind aplicmea planului de tarifare zonala in cadrul
municipiului Buzau si a A.D.I. Buzau - Maracineri se aproba cu 13 voturi "pentru" din totalul de 13
consilieri prezenti la sedinta.

Se trece ta at aorua o Proiect de hotarare privind dprubarea
modificdrii Actului Constitutiv qi Statutului Asocfuliei de Dezyoltare Intercomunitard
,,PROGAZ BaZiU 2020', la care Comuna esle membru asociat

Dnul. primar da citire referatului de aprobare.
Apoi, se da citire raportului compartirnentului de specialitate.
Dnul. Iordache Lucian doreste sa stie care este cuantumul cotizatiei anuale si cate comune sunt

in acesta asociatie.
Dna. secretara raspunde ca initial au aderat 72 de comune si cotizatia este de 5000 lei.
Dl. primar arata ca avantajul aderarii la acesta asociatie este reprezentat de punctaj in plus la

evaluarea dosarelor pentru finantare. 3 comune: Tintesti, Costesti si Movila Banului sunt primele care
intentioneaza sa depuna dosare in acest sens, fiind disponibili niste bani ramasi necheltuiti prin
programul AFIR.

Dl. Iordache aduce la cunostinta consiliului local ca, intr-o vizita in satul Maxenu, efectuata
acum 2 sapatamani, reprezentanti judeteni ai PNL au afirmat ca au intrat la studiu ptivind racordarea
la gaze doua comune: Smeeni si Gheraseni.

Deoarece nu mai sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare.

In urma votului deschis, Proiectul de hotarare privind aprobarea modilicdrii Actului
Constitutiv ti Statutului Asocialiei de Dezvoltare Intelcomunitatd ,,PROGAZ BUZ{U 2020", la
care Comuna este membru asociat se aproba cu 13 voturi "pentru" din totalul de 13 consilieri
prezenti la sedinta.

Se trece ta at treilea o Proiect de hotqrare privind ruvocarea Anexei
nn2 si modifitarea H,C,L. nr.41/16.10.2020

Dnul. primar da citire referatului de aprobare.
Apoi, se da citire raportului compartimentului de specialitate prin care se arata caro sunt costurile

generate de noua procedura privind vanzarile de teren. Suma propusa pentru intocmirea unui dosar de vanzare
teren este de 40 de lei, la care se adauga cate 8 lei pentru fiecare preemptor indicat.

Dl. Visan propune ca sa nu se mai perceapa taxa pentru certificatul fiscal, asa cum se intampla si ta atte
pnmanr.

Dl. Primar raspunde si arata ca bugetul va fi tot mai afectat de perioada in care ne aflarn, ca trebuie sa
sustinem chletuielile cu asistentii personali, ca sunt multe persoane care beneficiaza de scutirea de impozit si
trebuie sa gestionam toate sumele incat sa facem fata tuturor cheltuielilor.



Dl. Iordache arata ca aceste drepturi ale asistentilor persoanli si ale persoanelor cu handicap sunt legale si,
fara discutie, trebuie respectate.

Deoarece nu mai sunt discutii, se supune la vot ptoiectul de hotarare.

In urma votului deschis, Proiectul de holarare privind retocarea Anexei nr.2 si modificarea
H.C.L. nr.4l/16.10.2020 se a$oba cu 8 votud "pentru" si 5 voturi "impotriva" din totalul de 13 consilieri
prezenti la sedinta.

Dnul. primar da citire referatului de aprobare si se prezinta adresa Consiliului Judetean.

Apoi, se da citire raportului compaxtimentului de specialitate.
Deoarece nu sunt discutii, se supune la vot proiectul de hotarare.

In urma votului deschis, Proiectul de hotarare privind revocarea Hotararii Consiliului Local
Tintesti nr.56/27.1 1.2020 privind aprobarea Nomenclatorului stradal al comunei rintesti &
aproba cu 13 voturi "pentru" din totalul de 13 consilieri prezenti la sedinta,

Se bece la al Patrulea panct de De otdinea de zi: Proiect de hotararc Dfivind reyocarea Hotarurii
Consiliului Local Tintesli nr.56/27.11.2020 privind sorobsrea Nomenclatorului stradat al Cornlnei
Tintesti

Se lrece la al cincilea oun Diverse

La solicitarea facuta de dl. Iordache Lucian in luna anterioar4 dna. secretara prezinta informarea
intocmita de Serviciul de salubrizare a1 UAT Tintesti.

La final, dl. Iordache arata ca sumele care au fost prezentate ar fi trebuit sa fie exprimate atat brut, cat si
net si intreaba cate persoane are comuna Tintesti, dat fiind ca numai 1800 platesc taxa p-entru gunoi. Si doreste
sa stie daca restul au fost instiintati despre beneficiile acestui serviciu.

Dl. primar raspunde c4 la nivelul UAT Tintesti, conform datelor de la Statistic4 locuiesc aproximativ
4500 de oameni. Din luna martie, se va proceda din nou la instiintarea cetatenilor, din casa in cas4 iventuat se
va face si o brosura informativa si acestia vor avea obligatia sa dea un raspuns, in 15 zile, in ceea ce priveste
intentia lor de a incheia un contract.

Dl. Iordache sugereaza ca acea brosuta sa contina si prevederile legale privind sanctionarea celor care
arunca gunoiul la intamplare, cat si stabilirea unei taxe compensatorii de catre consiliul local pentru cei care nu
au conhact cu serviciul de salubritate.

Dl. Visan doreste sa stie cati dintre cei 1800, care au un contract, platesc taxa hmara.
D[. primar raspunde ca taxa lunara este platita in proportie de 98 %, fiind unele cazuri exceptionale,

cand sunt intarzieri, din diferite motive personale.
Dl. Iordache considera ca ar fi utile mai multe panouri de informare in comuna privind amenzile.
Dl. primar raspunde ca aceste parouri exista dej4 insa nu se tine cont de ele.
Dl. Iordache intreaba daca Serviciul de salubritate a retumat imprumutul catre Consiliul local Tintesti.

In caz contrar, este de parer ca era necesar un proiect de hotarare privind pretrmgirea perioadei de acordare a
acestui imprumut.

Dl. primar raspunde ca o parte din bani au fost inapoiati, iar proiectul de hotarare va fi initiat dupa
aprobarea bugetului local. De asemenea sustine ca este posibil ca Serviciul'de salubritate sa solicite un nou
imprumut, pentru a putea sustine cheltuielile de finantare, dat fiind ca pretul pentru o tona de gunoi la gropa este
de 177 lei + TVA.

Dl. Iordache considera c4 dupa 3 luni de functionare era necesar sa fie facut un bilant si sa se constale
daca este sau nu eficient acest serviciu, intrucat sunt si altemative privind alte firme care pot prelua gunoiul.

Dl. primar raspunde ca acest bilant se va face la 6 luni, se vor face instiintari ia sa plate-asca fiecare
datoria la zi si ca nu se opune ca dl. Iordache sa initieze un proiect de hotarare privind contractarea RER Buzau,
insa nu trebuie scapat din vedere ca acestia solicita ca primaria sa adune banii di la populatie.

Dl. Visan este de parere ca montarea camerelor de luat vederi pe teritoriuliomunei va rezolva si acesta
problem4 deoarece vor putea fi identificati cei care duc gunoiul in locuri nepermise.

Dl. Iordache intreaba de ce nu au fost inca achizitionate aceste camere, pentru ca h'otararea a fost
aprobata inca"din luna ianuarie.

Dl. secretara raspunde ca, desi vor fi achizitionate din suma excedent din anul 2020, acesta suma trebuie
prevazuta in bugetul anului acesta, deci achizitia se va putea face dupa aprobarea bugetului local pentru anul in
curs.



Dl' Iordache doreste sa stie care au fost veniturile obtinute din inchirierea pasunii comunale si pe ce aufost cheltuiti acesti bani.
. Dl. primar raspunde ca nu cunoaste cifra exact4 ca va solicita compatirmentului de contabilitate acestedate, iar banii nu au awt o destinatie anume, ei au fost cireltuiti pentru ceea ce a fost necesar in anul anterior.

. . In continuare, dl. Lupu Iulian solicita^sa ia.cuvantul, se aproba si amta ca motiwl pentru care a dorit saparticipe la sedinta este acela ca doreste sa ii flre atribuit un roc de casa in pogonele.

- Dl' visan ii sugereaza acestuia sa procedeze precum alti cetateni ii sa mearga sa isi ocupe un loc de
:Tl ^ry1:probu..a 

nimanui. Recent, in pogonele, langa " Rumburac,, a fost inchis"a o,upruruti a" t"r.n a"caffe cmeva.

Mare", a crescatorilor de animale din satul Pogonele si c4 li acest moment, nu exista teren disponilii pent u a natribuit.
Dl. Iordache aduce la cunostinta Consiliului local ca, pentru sedinta de luna urmatoare, va initia unproiect de hotarare , care va putea rezova solicitarea dlui. Lupriuliun.

In continuare, dl. Costache Nicolae se inscrie la cuvant, se accepta si spune atentiei consilierilor localisituatia drumL rilor facute pe pasunea primariei din cauza faptului ca a fojt inchis vechiul orum al Garii.Dnul. Radu Manole arata ca acesta problema este iunoscuta Consiliului local, ca ea dureaza oe O ani sica trebuie luate masuri ca aceste abuzuri sa inceteze.
- Dl' Dragan isi aminteste ca, la vremea la care s-a discutat, s-a dovedit ca acel drum la care face referiredl. Costache se afla acum inscris in cartea funciara a proprietarilor padurii.

- Dl Gomoescu este de parere ca ar trebui saie faca o singura cale de acces si aceea sa fie respectata detoata lumea-
Dl' Visan spune ca acesta 1u efte un caz singular si ca poate si dumnealui prezenta o carte funciara incare, pentru intregirea suprafetei, a fost introdusa si o portiune di; drum. De asemene4 in unele carti funciare aufost cuprinse, in mod eronat, si suprafete pe "*e *ile persoane au case construite. Dumnealui solicita sa fieluate masuri pentru indreptarea acestor carti funciare.

- Dl.primar da explicatii asupra situatiei expuse: padurea a apartinut familiei Mititelu si, la colectivizare,a fost confiscala. La acea vreme, drumul nu e-xist;. Ulterior, pe vremea CAp-ului, suprafata a fost extinsa cu 6ha, facandu-se si acel drum. Cand_terenul a fost retrocedat si, ulterior vandut, cartea' fun"i21.u u-iort ru.utu p"intreaga suprafat4 incluzand si vechiul drum.
Dl Costache doreste sa stie, in aceste conditii, pe unde pot oamenii pt oamenii circula pentru a ajunge lagara.
D-1. p1ma1 raspunde ca problema drumului se va rezolva dupa ce pasunea va fi inchiriata asociatieicrescatorilor de animale din Tintesti si se va face un drum.

. .Dl' Costache ridica apoi problema gunoaielor de pe pasune, la fantana, carora li se da foc si tot fumulajunge in gospodariile oamenilor. Dumnealui intreaba de ce nu sunt ianction"ti, .o"ro., r.lii n 
"Jiut'ri ""i "*"procedeaza in acest fel si de ce nu sunt identificati de catre pamicii pe care ii are comuna. iotodat4 dumnealuidoreste sa stie_ de ce se accepta astuparea canalelor cu g*oi, fapt c;nstatat de catre dumnealui .i'a. pri.ar intimpul partidelor de varatoaxe.

- Dl. primar raspunde ca nu numai la comunaTintesti se intampla ast4 ca si celelalte comune, Gheraseni,Galbinasi se confrunta cu aceasta problemq dar ca, dupa ce canarele vor fi iuratate ai, 
"o11riioi 

grroirl ,u ndus la groapa de gunoi, se vor lua masuri.
Dl. Costache doreste sa stie cand se vor reda baltile pasunatului. intrucat dl. primar a promis de multtimp sa rezolve problema baliilor arate.
Dl' primar raspunde ca in maxim doua luni va fi rezolvata acesta problema, intrucat acum exista cartilefunciare cu ajutorul caxora sE poate constata daca proprietarii detin in mod corect- suprbfetele, ir* , ,. pur"u

scuza cu faptul ca nu au suprafata integral.
Dl. Costache isi exprima nemultumirea ca atunci cand dumnealui, ,allat in conflict cu un vecirq asolicitat sa se efectueze o masuatoare i s-a raspuns ca nu se poate si, ulterior, s-a trimis cadastrist la vecinulsau. De asemenea este nemultumit de faptul ca din primarie s-i comunicat altoi autoritati ca dumnealui a ridicatcasa impreuna cu fosta sa sotie, fapt care nu este adivarat.

- Dl. primar raspunde ca nu a fost trimis un cadastdst la vecinul domnului Costache, ci, ca. Dentru a selamuri asupra situatiei, s-a dispus masurarea intregii parcere si s-au facut .".ti rr."ir..-i, .*! i" p.ir"rt.ancheta sociala efectuata in cazul familiei Costachi, rllatiile au fost fumizate in baza documentetoi anate tasediul primariei.

In continuare, se inscrie la cuvant dl. Ion Florin, se aproba si acesta multumeste domnilor consilieri ca,dupa ce a batut insistent in geamul de la sala de sedinta a fosiprimit la sedinta, drept care i, io.i.:r"n rut initiur.Dumnealui doreste sa adreseze mai multe intrebari domnilor consilieri:
I . care surt masuri le care vor lua pentru curatenia de primavara la nivelul comunei?



Dl. primar raspunde ca aceste actiuni de curatenie sunt intreprinse in fiecare primavara. Asistatii
sociali si angajatii de la Serviciul de salubritate sunt, chiar si la momentul sedintei, pe teren, avand de o
sapamana deja activilale de curatenie.

2. Am pus in on line o intrebare, pe care o adresez si aici: putem avea rm sistem de paza video,
monitorizat pe raza comunei? Are sistemul de paza prioritate?

Dl. primar raspunde ca s-a facut deja referire la acest subiect: dupa aprobarea bugetului local, in circa 2
luni se vor monta astfel de camere.

D[. viceprimar arata si dumnealui ca pe ordinea de zi de luna toecuta a fost deja aprobata acesta
investitie, care s-ar fi realizat oricum, independent de prezenta domnului Ion Florin la sedinta.

Dl. Ion Florin il intreaba pe dl. primar de ce a asteptat 12 ani pana sa implementeze acest sistem de
supraveghere video si daca dumnealui vede aportul celor 5 paznici angajati pe raza comunei.

Dl. primar spune ca nu a considerat chiar o necesitate instalarea unor camere de luat vederi, ca alte
comune care au instalate de mai multa lreme se confnmta cu aceleasi probleme, nu au fost reznlvate, iar
activitatea paznicilor o vede eficient4 intrucat acestia isi desfasoara activitatea pe timp de noapte, cand fac
verificari si conffoale in toate satele comunei.

Dl. Al,ram intervine si arata ca paznicii nu sunt prezenti si in satul Maxenu.
Dl. primar raspunde ca paznicii merg inclusiv in satul Maxenu, fapt intarit si de dl. Mirea care spune ca

i-a putut observa in statia de autobuz.
3. S-a luat in calcul filmarea sau iffegistrarea sedintelor consiliului local, ca sa poata fi si cetatenii la

curent cu cele discutate?
Dl. Iordache raspunde: "Am initiat un luna decembrie un astfel de proiect de hotamre. Am aratat atunci

inclusiv definitia din DEX pentru caracterul "public" al sedintelor, insa proiectul a fost repins de consilierii
PSD. Pentru sedintele urmatoare, am in plan sa invit un post de televiziune. "

Dl. primar arata ca dispozitia de convocare a sedintelor este afisata la sediul primariei si pe site si cele
discutate se consemneaza in procesul verbal, care se afiseaza si acesta.

Dl. Ion Florin este de parere ca inregistrarea sedintelor ar trebui luata in calcul intrucat ar determina o
conduita mai responsabila a participantilor la sedinta.

4. Microbuzul scolar poate fi inchiriat pentru alte activitati?
Dl. Avram raspunde ca acesta a fost primit pdntr-un program al Guvemului, avand destinatia precisa si

excusiva de transport scolar, deci nu poate fi inchiriat.
5. Doresc sa stiu daca aveti angajat un consilier personal, cuth se numeste, ce salariu primeste si care

este aportul dumnealui pentru comuna noastra?
Dl. primar raspunde ca axe argajat, cu jumatate de norma, un consilier personal. Se numeste Guilescu

Florin, are salariu de 1600 de lei, este un om foarte bine pregatit si il va ajuta la absorbtia de fonduri europene
pentru pro$ame de gaz, apa- canal.

Dl. Ion Florin doreste sa stie daca a fost nevoie de o hotarare de consiliu pentru angajarea consilierului
personal si daca acesta poate fi prezent in sedinta de consiliu urmatoare, pentru a raspunde unor intrebari.

Dl. primar raspunde ca angajarea consilierului personal se face prin dispozitie a'primarului, nu prin
hotarare de consiliu local. Dl. Guilescu poate fi prezent si il poate reprezenta pe dl. primar oriunde este solicitat.

6. Care sunt realizarile mandatului in curs, pana la acesta data?
Dl. primar raspunde ca a modemizat sistemul de iluminat public si s-a dat in folosinta o toaleta in

interiorul scolii Maxenu.
Dl. Ion Florin spune ca la cestea se mai adauga si faptul ca s-a pus piatra pe unele ulite.
7. Apreciez ca doriti sa denumit shazile, dar, in afara de acest4 se va mai face eeva pentru ulitele din

comuna?
Dl. primar spune ca a dat deja raspuns la acesta intrebare la punctul privind consilierul personal.

Obiectivele propuse sunt: ,p4 canal, gaz, asfaltare.
Dl. Ion Florin intreaba care va fi ordinea privind asfaltarea.
Dl. primar raspunde ca ordinea o vor da prioritatile: strazile care deservesc mai multa populatie, fiind

situate scoli, gradinile, alte insitutii publice.
Dl. Ion Florin ii aminteste domnului primar ca a discutat cu dumnealui inca de la primul mandat despre

necesitatea construirii de santuri in toata comuna.
Dl. viceprimar ii raspunde domnului Ion Florin cu o intrebare: "De ce nu amintiti si c4 in primul an de

mandat al domnului primar a fost tumat asfalt pe strada principala dinPogonele?" Si doreste sa stie ce pensii au
dl. Ion Florin si dl. Iordache Lucian.

. Acestia raspund, aratand fiecare care este cuantumul pensiei.
Dl. Ion Florin multumeste pentru toate raspunsurile primite.

In continuare, dl. viceprimar instiinteaza consiliul local ca in saptamana antefioara sedintei au fost doua
controale de lir DSP si Garda de Mediu , in urma carora primaria a primit amenda de 2000 de lei de la fiecare.
Dumnealui este de parere ca reclamatiile au fost facute de catre consilierii din grupul PNL, aspect de care s-a
convins pe parcursul sedintei. Cel vizat in mod deosebit este dl. Visan Ion, insa acesta poate fi si dumnealui tinta
unor reclamatii deoarece a arat din pasunea primariei si duce gunoaie in locuri nepermise.

Dl. Visan intreaba daca dl. viceprimar are dovezi in sustinerea acuzelor pe care i le aduce.



Dl. viceprimar raspunde ca nu poate divutga identitatea persoarei caxe l_a informat.
Dl' Visan aduce la cunostinta ca sunt mai multe persoane care vorbesc despre faptul ca masina de gunoi

cara gunoiul pe pasunea primariei. Dumnealui doreste sa stie daca masina de gunoiare card sau tahograf, cici se
pot verifica aceste acuzatii.

Dl. primar intervine si solicita consilierilor sa nu mai intre in acest joc, sa nu mai faca reclamatii sub
nume false, caci faptul ca s-a facut referire la locuri cunoscute de catre consililri, ii da de gol.

Dl. Rosu Ionel considera ca, daca ar fi adevarata afirmatia ca masina de g.rioi dr". grmoaiele pe
pasune, aceasta s-ar umple de gunoaie in cateva transporturi.

Dl. viceprimar intervine din nou si spune c4 dupa ce a fost curatat de gunoaie canalul care a facut
obiectul reclamatiei, a fost in control si a gasit din nou gunoaie acolo, ceea ce ducJla concluzia ca cineva care a
stiut despre ce este vorba a actionat in acest fel.

Dl. Ion Florin intervine si arata ca cei care au venit in control au dat amenzi pentru ca au gasit nereguti,
situatie care poate fi evitata daca sunt rezolvate lucrurile asa cum trebuie la nivelul administratiei lJcale.

. DL primar rispunde ca aceste situatii pot fi rezolvate de catre primarie, prin simpla instiintaxe, nu este
nevoie sa fie facute reclamatii la alte institutii.

Dl. Avram Ion se arata deranjat de faptul ca au fost aduse acuze cahe " grupul PNL', dumnealui nu are
cunostinta de cele intamplate, insa este de parere ca primarul si viceprimarul meritau ca amenzile sa fie
personale, intrucat nu s-au implicat de ani de zile in rezolvarea situatiei Cu apa care polueaza Garla si canalele
din Maxenu. De asemenea, reproseaza faptul ca nu au fost angajati si pamici din satul Maxenu, asa cum a
solicitat dumnealui inca de acum 8 ani si ii indeamna pe demnitari si fie mai flexibili si sa asculte vocea
oamenilor.

Dl. primar raspunde ca, la momentul la care a fost ales primar, a hebuit intai sa adune gunoiul lasat de
fostii primari, domnul Avram fiind unul dintre ei. In privinta paanicilor, explica din nou ca legei prevede sa fie
angajat 1 paznic la 1000 de locuitori si, la momentul angajarii, din satul Maxenu nu s-a pizentat nimeni la
concurs.

Dl. Radu Manole doreste ca pentru sedinta urmatoare sa fie prezentate rezultatul cercetarii privind
balastarea strazilor din comuna, din anul 2008, cand au fost sesizate niste nereguli si al anchetei privind
toaletarea pomilor din aceeasi perioada.

Dl. Ilie Constantin doreste sa stie care este situatia angajatului primariei pe postul de sofer, intrucat
acesta a awt un accident de circulatie si vrea sa stie daca mai poate lucra ia si sofer.

Dl. Iordache afirma ca dumnealui cunoaste situatia domlului Costache Fanel, care a fost implicat intr-
un accident de circulatie, a avut permisul suspendat pe perioada anchetei, dar acesta nu a fost gasit vinovat si nu
s-a inceput urmarirea penala.

Dl. primar solicita ca sa fie facuta o adresa la Postul de politie pentru a se afla situatia domnului
Costache.

Dl. Dragan Necuali solicita ca pentru sedinta urmatoare sa fie prezentata ho,u.r"u consiliului local
privind vanzarea stadionului din satul Tintesti si contractul de vanzare-cumparare incheiat ulterior,

Dl. Radu Manole isi aminteste ca in acea hotarare au fost stipulate niste clauze contractuale si doreste sa
stie daca au fost respectate.

Dl. Iordache intreaba de ce nu a fost actualizat site-ul primariei, cu toate ca dumnealui a facut si o
cerere in acest sens. Strategia de dezvoltare nu este afisata complet, modificarile pe legea salarizarii nu sunt
afisate. Intreaba daca in untia proiectului de hotarare privind modemizarea iluminatului public au fost alisate
relatii pe site, ca cetatenii sa fie informati. De asemene4 dumnealui remarca faptul ca salariul primarului
comunei Tintesti este mai nrare decat saladul primarului comunei Galbinasi, desi sunt comune de acelasi grad.
Arata ca l-a intrebat pe domnul primar daca primeste spor pentru accesarea fondurilor europene si acesta a
raspuns ca nu primeste.

Dl. primar raspunde ca primeste salariul prevazut de legislatia in vigoare si, daca nu este corect, Curtea
de Conturi este cea in drept sa constate si sa aplice sanctiuni.

Dl. Iordache axata c4 in conformitate cu prevederile codului administrativ, imbunatatirile funciare
trebuie aprobate de catre consiliu local. Intreaba de ce s-a adus piatra pe strazile din pogonele fara instiintarea
consiliului local.

Dl. viceprimar raspunde ca sunt prinse costurile in buget.
Dl. Primar raspunde ca in urma solicitarii facute in sedinta trecuta de un cetatean care a fost prezent in

sala de sedinte, a achizitionat niste piatra pe care a gasiro disponibil4 fiind iama, care oribum nu a fost
suficienta pentru toate satele si nu a avut cand sa informeze consiliu local.

Dl. Iordache doreste sa ii fie prezentat cat a costat piatr4 cate masini au fost aduse si pe 6are strazi.
Totodat4 dl. Iordache doreste sa stie de ce nu a primit raspuns la solicitarea dumnialui in legatura cu

suma incasata din impozite si taxe, defalcata pe satele componente ale comLrnei.



Dl. primar raspunde ca acest lucru nu este posibil deoarece nu se inacaseaza defalcat, insa si consumul
este pe marime. Plus ca satul Tintesti are impozit mai mare fata de celalate sate.

. Dl. Iordache intreaba, in conformitate cu PUG-ul aprobat in anul 2018, care este suprafata de pasune aprimariei si cine o are inchiriat4 care sunt sumele obtinute d'in inchiriere.
Dl. primar raspunde ca PUG-ul este in lucru si restul datelor le va solicita la contabilitate.

,. Dl. Tanase il inheaba pe dl. Iordache cand va inceta acesta cu multele intrebari pe care le are la fiecare
sedinta^ ca sa se poala lucra efectiv .

Dl. Iordache raspunde ca va inceta atunci cand va cunoaste toate lucrurile care il intereseaza si care suntde interes pentru cetateni.

Dl. viceprimar raspunde ca nu are un contract de inchiriere pentru pasunea primariei si ca nu detine
aceasta suprafata.

Dl. Iordache intreaba de ce i se ascunde ce suprafata are primari4 caci a solicitat acest lucru printr-o
adresa.

Dl. primar afirma ca cei care pot da raspunsul la acesta intrebare sunt dl. Awam, fost primar, aflat defata si dl. vasile Matei. Dumnealor au pus in posesie pe Legea l8/199 r si Legea r/2001.Dl. Avram inceatca sa ofere explicatii, dar este interupt de dl. Taiase care il intreaba cati ani a fostprimar. Dl. Avram raspunde ca 6 si intuieste ca intrebarea vrea si fie una tendentioasa.
Dl. Iordache intreaba cine a pus-o in posesie pe doamna popa Valerica.Dl primar raspunde ca in cazul acesteia a fost vorba de aplicarea unei hotarari j udecatoresti.Dl. Iordache solicita sa stie care sunt suprafetele de extiavilan si intravilan 

-ale 
UAT Tintesti si dacaexista teren la dispozitia Comisiei Locale.

Dnul. primar o cheama pe dna. Rosu, agent agricol sa raspunda la aceste intrebaxi.
Dna. Rosu raspunde ca este in lucru cadastrul sistematic si, imediat ce acesta va fi incheiat, se va putea

raspunde la aceste intrebari. Pe Legea 165/2013 s-a constatat ca nu este teren disponibil.

In continuare dl. Iordache spune ca are informatia ca dl.
primariei, fara a avea animale.

Drept care, s-a intocmit prezentul proces verbal.

Presedinte de sedint4
Consilier, Barac Silvia

viceprimar detine 22 de hectare din pasunea

Intocmit,
Consilier juridic, Rotarescu Cristina


