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PROCES  VERBAL 

al sedintei ordinare  a Consiliului Local Tintesti, 
incheiat astazi, 26.06.2020 

  
 

          Conform Regulamentului de functionare al Consiliului Local Tintesti, presedinte de sedinta este 
desemnata dnul. Radu Manole.  
            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 Silvia          -   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 26.06.2020,  dupa cum urmeaza: 
 
 

• Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de 
Dezvoltare Intercomunitara “Eco Buzau 2009” la care comuna Tintesti este membru asociat 

               Initiator: Stoica Aurel 
 
• Proiect de hotarare privind insusirea Raportului privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor 

cu handicap grav pe semestrul I al anului 2020; 
               Initiator: Stoica Aurel 

 
 Inainte de a se trece la primul punct de pe ordinea de zi, domnul primar propune introducerea 
pe ordinea de zi a unui nou proiect de hotarare :  
 

• Proiect de hotarare privind  aprobarea modificarii Comisiei pentru inventarierea si atribuirea denumirii 
strazilor in satul Pogonele  

               Initiator: Rosu Ionel 
 

        Se supune la vot propunerea domnului primar, care este acceptata in unanimitate de toti 
consilierii.  
	

      Se trece la primul punct de pe ordinea de zi:   Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii 
Actului Constitutiv si Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Eco Buzau 2009” la care 
comuna Tintesti este membru asociat 
 

               Dnul. primar  da citire referatului de aprobare prin care se solicita modificarea capitolului 
“Administrarea Asociatiei”, in sensul ca, din Consiliul Director sa faca parte 4 membri, pe langa presedinte  . 
               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 modificarii Actului Constitutiv si 
Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “Eco Buzau 2009” la care comuna Tintesti este 
membru asociat 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 activitatea 
asistentilor personali ai persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 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 privind activitatea asistentilor personali ai 
persoanelor cu handicap grav pe semestrul I al anului 2020 
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 aprobarea 
modificarii Comisiei pentru inventarierea si atribuirea denumirii strazilor in satul Pogonele  
 
 

             Dnul. consilier Rosu Ionel da citire  referatului de aprobare. Deoarece dl. Mihai Stefan a decedat, iar dl. 
Barac Constantin este bolnav, se propune inlocuirea acestora cu dl. Tanase Vasile, consilier local si Ionita 
Dana, cetatean.  
              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 modificarii Comisiei pentru 
inventarierea si atribuirea denumirii strazilor in satul Pogonele se aproba cu 13 voturi “pentru” din 
totalul de 13 consilieri prezenti la sedinta. 

 
      
 
     La  Diverse, se da citire cererii nr. 4385/26.06.2020, a  dnei. Avram Radita, cadru didactic pensionar,     

care solicita o prima de pensionare. Cererea se aproba in unanimitate de voturi. 
                   Se da citire cererii dnei. Dumitru Oana Madalina, administrator SC Oana & Adry Max SRL, prin 
care se solicita inchirierea unei suprafete de 10 mp in fata barului pentru amenajarea unor mese. Daca se va gasi 
cadrul legal de acordare, consilierii sunt de acord.    

      Dl. consilier Avram Ion doreste sa informeze consilierii despre faptul ca la nivelul  Comsiei de 
identificare si atribuire nume de strazi in satul Maxenu exista discutii contradictorii, motiv pentru care aceasta 
nu isi desfasoara activitatea in conformitate cu prevederile HCL.          	
                   Dna. consilier Pandele Nela aduce la cunostinta domnilor consilieri faptul ca cetatenii satului 
Maxenu sunt  nemultumiti de pretul stabilit pentru gunoi.  
                   Dnul. Avram Ion intareste spusele doamnei Pandele, cetatenii facand comparatie cu alte comune 
vecine, cum ar fi Smeeni, unde pretul este de 5 lei/ locuitor.  
                   Dna. Barac Silvia afirma ca aceeasi situatie este si in Pogonele, unde cetatenii si-au manifestat 
nemultumirea.  
 
 
                 Drept  care, s-a intocmit prezentul proces verbal. 
 
 
 
                      Presedinte de sedinta,                                                         Intocmit, 
                      Consilier, Radu Manole                                 Consilier juridic, Rotarescu Cristina 


