
Consiliul local al Comunei Tintesti 

 

 

 

PROCES  VERBAL 

al sedintei ordinare  a Consiliului Local Tintesti, 

incheiat astazi, 27.08.2021 

  

 

 

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

dnul. Mirea Emilian.  

            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 

 

 

                        In sala se mai afla:  

- Sebastian Silvestru – journalist 

- Vlad Orjan – operator stiri  

- Serban Gheorghita si Gheorghe Constantin, cetateni ai comunei  

 

Incep lucrarile sedintei: 

 

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

ziua de  27.08.2021,  dupa cum urmeaza: 

 

     1. Proiect de hotarare privind aprobarea contractului de prestare, a tarifelor şi taxelor speciale pentru unele 
activităţi ale serviciului public de salubrizare organizat la nivelul U.A.T. comuna Ţinteşti, judeţul Buzău  

 

                    Initiator: primar, Dragan Neculai 

      2.Proiect de hotarare privind infiintarea unei noi statii de autobuz, facultativa, pentru cursele regulate 

de persoane efectuate de SC TRANBUS SA  

 

                    Initiator: primar, Stoica Aurel 

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

Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare.    

           Dnul. viceprimar Lambru Iulian reclama faptul ca in procesul verbal al sedintei anterioare nu s-a 

specificat hotararea consilierilor de a tine sedintele pe comisii in aceasi zi cu sedinta ordinara, la 

propunerea dlui. Mirea Emilian, care nu poate lipsi de la locul de munca de mai multe ori intr-o luna.  

 
                                                

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

contractului de prestare, a tarifelor şi taxelor speciale pentru unele activităţi ale serviciului public de 
salubrizare organizat la nivelul U.A.T. comuna Ţinteşti, judeţul Buzău  
 

 

            
         Dnul. primar, desi nu este initiatorul proiectului de hotarare, solicita sa ia cuvantul deoarece cunoaste 

foarte bine situtatia. Face o prezentare ampla a motivelor care au stat la baza initierii acestui proiect de hotarare 

privind majorarea tarifelor la salubrizare de la 7 lei/luna/persoana la 10 lei/luna/persoana. Majorarea acestor 

tarife a fost generate de mai multi factori, printre care volumul mare de gunoi, majorarea pretului la groapa si a 

tarifului de depozitare. Aceste majorari au intervenit independent de vointa nostra datorita reglementarilor 

legislative survenite in functie de evolutia politicii de mediu aplicabile la nivel national.  



            

 

          Apoi, se da citire raportului compartimentului de specialitate.  

          Dnul. Iordache nu este convins de argumentele aduse de catre dl. primar si considera ca acesta societate 

de salubrizare a fost sortita esecului inca de la infiintare.  

         Dnul. primar ii solicita domnului Iordache sa gaseasca o alta solutie, sa vina cu o propunere concreta. 

         Dl. Iordache crede ca nu se poate gasi o alta solutie din moment ce, din 4000 de locuitori ai comunei, sunt 

abonati la acest serviciu numai 1900. Incasarile nu pot acoperi cheltuielile.  

         Dl. primar arata ca prin acest PH se intentioneaza sa se diminueze pierderile.  

         Dl. Iordache propune ca unul dintre soferi sa fie inlocuit cu soferul de pe microbuzul scolar, dat fiind ca 

acesta are liber timp de 3 luni, pe perioada vacantei scolare. 

         Dl. primar raspunde ca aceasta propunere nu este viabila, deoarece angajatorii sunt diferiti, pentru fiecare 

dintre posturi.  

          Dl. Avram considera ca ar trebui procedat asemeni Municipiului Buzau, unde toata lumea are contract de 

salubritate, fie ca vor, fie ca nu vor si sunt obligati sa platesca. 

         Dl. primar arata ca acesta este si intentia acestui proiect de hotarare, insa este mai greu de pus in practica, 

din cauza faptului ca mai multe luni s-a dus o campanie de dezinformare a cetatenilor privind beneficiile 

serviciului de salubrizare.  

        Dl. Iordache considera ca trebuia facuta o analiza inca de anul trecut si ca e mai greu sa se rezolve acum, 

cand atata timp  nu s-au luat masuri. “ Vedeti daca va iese. Si, daca va iese, faceti-o vedeta!” 

        Dl. primar este de parere ca  modul  de abordare a acestei probleme in felul in care intelege dl. Iordache sa 

o faca, nu este contructiv pentru comunitate. Rolul discutiilor este de a gasi solutia buna si eficienta.  

         Dl. Avram arata ca, daca si cu aceste tarife se va merge tot pe pierdere, atunci se va impune un alt calcul, 

avand in vedere o reducere a personalului din cadrul acestui serviciu.  

         Dl. Iordache afirma ca: “ daca aceste calcule sunt facute pe genunchi, nu o sa iasa bine!” . De asemenea, 

propune sa fie inclusi la plata si proprietarii caselor de vacanta.  

         Dl. primar spune ca si-a propus ca tinta pentru punerea in aplicare a acestui PH ca 90% din populatie sa 

incheie contracte.         

         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 aprobarea contractului de prestare, a tarifelor 

şi taxelor speciale pentru unele activităţi ale serviciului public de salubrizare organizat la nivelul U.A.T. 

comuna Ţinteşti, judeţul Buzău se aproba cu 8 voturi “pentru” ( consilierii PSD) si 5 abtineri ( consilierii 

PNL)  din totalul de 13 consilieri prezenti la sedinta. 

 

           Dnul. primar se arata dezamagit de modul in care a fost votat PH-ul, dumnealui fiind convins ca 

intregul consiliu local isi doreste sa avem o comuna curate. Considera ca unii consilieri s-au abtinut, ca 

sa valorifice situatia in scop politic.  

           Dnul. Radu Manole a votat proiectul de hotarare, convins ca o sa fie bine si este de acord sa 

mearga impreuna cu seful serviciului in teren, pentru a convinge oamenii sa incheie contracte.  

           Dl. Dragan, initatorul PH-ului este siderat de atitudinea dlui. Iordache, care a pus foarte multe 

intrebari, care a vorbit cel mai mult si, la vot, s-a abtinut.   
         



              Se trece la al doilea punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind  infiintarea unei 

noi statii de autobuz, facultativa, pentru cursele regulate de persoane efectuate de SC TRANBUS 

SA  
 

             
          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 infiintarea unei noi statii de autobuz, 

facultativa, pentru cursele regulate de persoane efectuate de SC TRANBUS SA  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  

        

         Dna. secretar general prezinta cererea formulate de SC DIANA HELP DENT SRL prin care 

solicita inchirierea unui spatiu cu destinatie “cabinet stomatologic”, amenajat din fonduri europene.   

         Dl.primar arata ca infiintarea unui cabinet stomatologic la nivelul comunei este benefic pentru 

populatie si pentru elevii scolilor.  

          Dl. Iordache intreaba daca primaria are spatiu pentru acest cabinet.  

          Dl. primar propune ca sa se identifice spatiile disponibile astfel incat sa corespunda nevoilor si 

cerintelor impuse . 

           Supusa la vot, cererea a fost aprobata in unanimitate cu precizarea ca, pana la sedinta urmatoare, 

sa se identifice spatiile sis a I se aduca la cunostinta societatii respective.  

           Dl. Iordache solicita sa cunoasca care sunt prioritatile dlui. primar pentru perioada urmatoare ce 

anume din program indeplineste si se refera la: terenul de fotbal, camerele de luat vederi – obiective 

propuse si aprobate in programul de investitii . 

           Dl. primar  raspunde : 

1. terenul de fotbal – in saptamana 30 august-3 septembrie, incep procedurile pentru amenajarea 

terenului de fotbal la Tintesti 

2. s-a platit caminul si gradinita, acum urmeaza achizitionarea si montarea camerelor. 

 

         In continuare, dl. Iordache doreste  sa stie daca s-a primit raspuns de la Electrica pentru montarea 

a inca unui transformator la Pogonele si care este economia facuta la facturile catre Electrica in urma 

lucrarilor de modernizare.  

        Dl. primar raspunde ca inca nu s-a primit de la Electrica raspuns la solicitarea facuta. Referitor la 

economia facuta, in perioada ian-iulie 2020, consumul a fost de 4809 kw, iar in perioada ian –iulie 

2021, consumul a fost de 3251 kw, rezultand ca s-au economisit 1558 kw.  

 

         Dl. Dragan solicita, pentru siguranta circulatiei, montarea unor semne si indicatoare de circulatie 

pe prima si a doua strada din zona “Cartier” Tintesti.  

         Dl. primar precizeaza ca acel drum nu este finalizat de catre constructor si nu ii poate solicita sa 

monteze acele indicatoare. Propune ca acestea sa fie instalate, iar cheltuiala sa fie suportata din bugetul 

local.  

          Se spune la vot propunerea si este aprobata in unanimitate. Dl. primar propune ca sa se consulte 

documentatia tehnica sis a se instaleze acele indicatoare din documentatia tehnica insusita de 

constructor.  

           

         In continuare, dl. Gheorghe Constantin arata ca doreste sa fie informat in legatura cu situatia din 

teren, constata de catre dl. Moise Marian in urma solicitarii sale, intrucat dumnealui nu i-a fost adusa la 

cunostinta. 

 

        Dl. Serban Gheorghita revine cu aceeasi problema: i-a fost blocat drumul de acces catre 

proprietatea sa de catre Voicu George.   



        Dl. viceprimar arata ca dumnealui cunoaste acest caz, ca a fost la fata locului pentru a fi remediate 

situatia, dar partile nu s-au mai inteles. A fost pus un tub pentru a se permite accesul, dar, ulterior, nu a 

mai corespuns cerintelor dlui. Serban.  

       Dl. primar va dispune ca, pentru stingerea acestui conflict, sa trimita buldoexcavatorul sa ia piatra, 

sa mute tubul, cu conditia ca, la fata locului, sa fie ambele parti implicate.  

 

         Dl. Silvestru doreste sa stie amanunte despre “Parcul eolian”.  

         Dl. primar raspunde ca este vorba de o hotarare a consiliului local privind asocierea in 

participatiune si fiecare turbina care va fi montata va ocupa 20 mp .  

         Dl. Silvestru  vrea sa atraga atentia asupra fatului ca, de curand, s-a dat o hotarare judecatoreasca 

prin care primariile care au perceput impozit pentru aceste turbine, sunt nevoite sa restituie banii.  

         Dl. primar ii multumeste domnului Silvestru pentru atentionarea in acest sens si, daca situatia o 

impune, contractul, care a fost incheiat acum 12 ani, va fi revizuit si modificat.  

             

        In incheiere, dl. Sivestru mai are o ultima intrebare pentru dl. primar: “ Credeti ca va trece 

referendumul?’ 
         Dl. primar raspunde: “ Eu imi doresc sa treaca!” 

 

        

 

 
             Drept  care, s-a intocmit prezentul proces verbal. 

 

 

 

                      Presedinte de sedinta,                                                               Intocmit, 

                      Consilier, Mirea Emilian                                   Secretar general, Petrescu Sandina 

 


