
Consiliul local al Comunei Tintesti 

 

 

 

PROCES  VERBAL 

al sedintei ordinare  a Consiliului Local Tintesti, 

incheiat astazi, 26.11.2021 

 

 

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

dnul. Visan Ion.  

            Astazi, data de mai sus, are loc sedinta ordinara a Consiliului local, fiind prezentati  13 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 

            In conformitate cu normele in vigoare, sedinta se tine in aer liber, cu distantare.  

 

Incep lucrarile sedintei: 

 

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

ziua de  26.11.2021,  dupa cum urmeaza: 

 

     1. Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al comunei Tintesti a unor suprafete 

de teren   

                    Initiator: consilier, Dragan Neculai 

      2.Proiect de hotarare privind aprobarea programului de actiune pentru gospodarirea comunei Tintesti                    
                    Initiator: consilier, Iordache Lucian 
      3.Proiect de hotarare privind toaletarea si taierea pomilor pe raza comunei Tintesti 

                    Initiator: consilier, Iordache Lucian 

      4.Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului local al comunei Tintesti pe 

trimestrul al III-lea al anului 2021 

                             Initiator: primar, Stoica Aurel 

      5.Proiect de hotarare privind aprobarea  alocarii unei sume din bugetul local pentru „Pomul de Craciun” 
                    Initiator: viceprimar, Lambru Iulian 

       

             Inainte de a se supune la vot ordinea de zi, dl. primar propune suplimentarea acesteia cu un  

proiect de hotarare:  

      6.Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local pentru luna noiembrie 2021           

                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 atestarea apartenentei 

la domeniul privat al comunei Tintesti a unor suprafete de teren   

 

 

   Domnul Dragan prezinta referatul de aprobare si anexa. 

         Apoi, se da citire raportului compartimentului de specialitate.  



         Dnul. Iordache doreste sa stie daca in aceste terenuri sunt cuprinse si suprafetele arate ilegal de catre 

fermieri, din ceea ce este desemnat ca fiind “balta’. Dumnealui considera ca a venit momentul ca toti cei care au 

arat teren in plus, sa il lase liber.  

                    Deoarece  nu mai sunt discutii, dnul. presedinte de sedinta propune sa se treaca la votarea 

proiectului de hotarare initiat de dl.consilier Dragan.  

           In urma votului deschis, Proiect de hotarare privind atestarea apartenentei la domeniul privat al 

comunei Tintesti a unor suprafete de teren  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 

programului de actiune pentru gospodarirea comunei Tintesti                    
          

          Dnul. Iordache  da citire referatului de aprobare. 

         Apoi, se da citire raportului compartimentului de specialitate. 

          

         Dl. Manole considera ca aceste  actiuni presupun anumite resurse financiare si spera ca vor fi 

bani pentru realizarea lor.  

         Dl. Iordache este de parere ca actiunile propuse de dumnealui se pot realiza usor cu beneficiarii 

Legii 416, caci acestia sunt in numar de 325 si ar trebui sa existe o lista afisata cu numele acestora.  

         Dl. primar raspunde ca nu toti asistatii sociali sunt apti de munca si ca acestia oricum au intre 

lucrarile lor aceste actiuni de curatenie.  

         Dl. viceprimar arata ca asistatii sociali fac curatenie periodic, dar nu fac fata, intrucat cetatenii nu 

pastreaza curatenia. Dumnealui este de parere ca fiecare ar trebui sa isi faca curat in jurul curtii sale.  

         Si dna. Barac sustine acest aspect al curateniei facut de fiecare in parte.  

         Dnul. Iordache afirma ca este obligatia primariei de a face curatenie pe domeniul public si, mai 

ales intre sate, nu are cine face curat.  

         Dnul. primar considera ca acest proiect de hotarare trebuia sa cuprinda si actiunile pe care sunt 

datori sa le intreprinda cetatenii comunei.  

         Dnul. Ilie crede ca problema curateniei s-ar rezolva daca ar fi amendati cei care arunca gunoaie 

pe domeniul public.  
            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 programului de actiune 

pentru gospodarirea comunei Tintesti 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 toaletarea si 

taierea pomilor pe raza comunei Tintesti 

 
          Dnul. Iordache  da citire referatului de aprobare si regulamentului. 

         Apoi, se da citire raportului compartimentului de specialitate. 

         Dl. primar crede ca aceste actiuni au fost deja cuprinse in proiectul de hotarare anterior si ca nici 

nu a fost identificata sursa de finantare pentru actiunile specificate.  
            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 toaletarea si taierea pomilor pe raza 

comunei Tintesti  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 privind aprobarea 

contului de executie al bugetului local al comunei Tintesti pe trimestrul al III-lea al anului 2021 



 

   Dnul. primar  da citire referatului de aprobare. 

         Apoi, se da citire raportului compartimentului de specialitate. 

         Dl. primar aduce la cunostinta ca au fost incepute lucrarile de reparatii la biblioteca comunala. De 

asemenea, se asteapta banii care au fost dati avans la Caminul Cultural, in jur de 6 miliarde vechi, bani 

cu care se va continua asfaltarea strazilor comunei. In acesta iarna se va realiza balastarea, ca sa se 

taseze. Au fost achitate 150 de ore pentru un autograder care sa compacteze si drumurile dintre sate.  

         Dl. Iordache doreste ca in fiecare sedinta de consiliu local sa fie prezentata o informare privind 

ajutoarele de urgenta acordate de catre dl. primar in acea luna. Totodata dumnealui intreaba daca se va 

continua imprumutarea de bani catre serviciul de salubritate si aduce aminte ca la sedinta anterioara a 

solicitat o dare de seama si nu i-a fost inmanata.   

           
            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 contului de executie al bugetului 

local al comunei Tintesti pe trimestrul al III-lea al anului 2021se 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 privind aprobarea  

alocarii unei sume din bugetul local pentru „Pomul de Craciun” 
 

 
          Dnul. viceprimar  da citire referatului de aprobare. 

         Apoi, se da citire raportului compartimentului de specialitate. 

         Dl. Iordache intreaba cine va achizitiona bunurile care vor fi daruite copiilor.  

         Dl. viceprimar raspunde ca acestea vor fi achizitionate de catre primarie, se vor face cereri de 

oferta.            
            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  alocarii unei sume din bugetul 

local pentru „Pomul de Craciun” 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 
rectificarea bugetului local pentru luna noiembrie 2021           

 

 
          Dnul. primar da citire referatului de aprobare si adresei Scolii Gimnaziale Maxenu prin care se solicita 

suplimentarea sumei privind lucrarile de ignifugare cu 16500 lei.  

         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 rectificarea bugetului local pentru luna 

noiembrie 2021 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:   Diverse  

    Dna. secretara da citire cererii SC MultiprodEnergo SRL care solicita concesionarea unei suprafete de 

100 ha pentru instalarea unui parc fotovoltaic. 



      Apoi se da citire cererii Parohiei Pogonele, prin preot Rotarescu Ciprian, care solicita acordarea unui 

ajutor constand in lemne de foc. Toti consilierii sunt “pentru’. 

      Se da citire adresei Scolii Maxenu privind cei 44 de elevi, care indeplinesc criteriile pentru 

acordarea unei burse in semestrul acesta. Se va initia un poiect de hotarare luna viitoare. 

       Dl. Avram pune din nou in discutie situatia satului Maxenu, care a ramas fara doctor de familie, 

aratand nemultumirea cetatenilor.  

       Dl. primar rapunde ca acesta problema il preocupa si pe dumnealui, a discutat la Casa de Sanatate si 

la Consiliul Judetean, dar conditiile legale au fost schimbate si nu poate veni decat medicul care 

activeaza in comuna sau un medic debutant.   

       Dl. Iordache este nemultumit ca proiectele de hotarare nu sunt puse in timp util pe site-ul primariei 

pentru a fi consultate. 

       Dumnealui arata si ca nu sunt aduse la cunostinta consiliului local proiectele financiare si ca a fost 

depasita suma alocata pentru Electrica.  

       De asemenea, isi arata nemultumirea legata de faptul ca in comuna se doreste montarea unei antene 

GSM si dl. primar nu a adus acest lucru la cunostinta consilului local.  

        Dl. Iordache doreste sa stie de ce alte primarii organizeaza concursuri pentru posturile vacante si la 

noi nu sunt scoase la concurs posturile vacante. De ce a primit un raspuns nelegal la solicitarea 

dumnealui privind motivul pentru care nu se organizeaza concurs pentru postul vacant de paznic? 

     Dl. primar raspunde ca angajarea vizeaza si aspecte financiare.  

    Dl. Iordache intreaba cum vor fi recuperate CAS-urile si CASS-urile la sumele prevazute in raportul 

Curtii de Conturi.    

    Dl. primar raspunde ca aceste sume vor fi recuperate asa cum se prevede in raport.  

 

             Drept  care, s-a intocmit prezentul proces verbal. 

 

 

 

                      Presedinte de sedinta,                                                               Intocmit, 

                      Consilier, Visan Ion                                  Consilier juridic, Rotarescu Cristina 

 


