
Consiliul local al Comunei Tintesti

PROCES VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului Local Tintesti,

incheiat astazi, 28.05.2021

Conform Regulamentului de functionare al Consiliului Local Tintesti, presedinte de sedinta este
desemnata dnul. Ilie Constantin.

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 general
Manea Constantin - inspector achizitii publice

Incep lucrarile sedintei:

Dna secretara da citire dispozitiei de convocare a Consiliului Local in sedinta ordinara in
ziua de 28.05.2021, dupa cum urmeaza:

l.Proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anil2022

Initiator: primar, Stoica Aurel

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei anuala de achizitii publice pentru anul202l
Initiator: primar, Stoica Aurel

3. Proiect de hotarare privind aprobarea numarului si cuantumului lunar al burselor acordate
elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Tintesti pentru semestrul al Il-lea
al anului scolar 2020-2021

Initiator: primar, Stoica Aurel

4. Proiect de hotarare privind aprobarea casarii obiectivelor de
Gimnaziale Maxenu

inventar din gestiunea Scolii

Initiator: prin:ar, Stoica Aurel

Dl. primar propune suplimentarea ordinii de zi cu:
5. Proiect de hotarare privind aprobarea achizitionarii serviciului de consultanta, asiste,ta si

reprezentare juridica in dosarul nr. 5299120012017 - apel.
6. Proiect de hotarare pentru aprobarea modificarii HCL nr. 47/16.10.2020 cu privire la aprobareaobiectiwlui de investitii si implementarii proiectului cu tema :"Achizitia de echipamente din d'oemniul

tehnologiei -it mobile, respective tablete, echipamente si dispozitive necesare activitatii didactice
pentru elevii si cadrele didactice din invatamantul preuniversitar, Comuna Tintesti, judetul Buzau,,.

Se supune la vot ordine a de zi. Toti consilierii sunt .,pentru,,.

Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare. Domnul Avram Ion doreste sa fie completat
procesul verbal anterior cu motivul pentru care dumnealui nu a votat proiectul de buget'si anume faptul ca
nu a fost prinsa o suma pentru ignifugarea podurilor unitatilor de invatamant. Totodata dcieste sa stie daca
acesta suma a fost prevazuta ulterior. Dl. Iordache propune ca sa fie prezentat Palul de achizitii de cati"e
conducerea scolii.

Toti consilierii sunt "pentru" aprobarea procesului verbal.



Se trece ta primut pu Proiect de hotarare privind indexarea
impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul 2022

Dnul. primar da citire referatului de aprobare si prezinta detaliat anexele.

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 indexarea impozitelor si taxelor locale aplicabile in
anul 2022se aproba cu 13 voturi "pentru" din totalul de 13 consilieri prezenti la sedinta.

Se trece ta at loiteo Proiect de hotarure privind aprobarea
Strategiei anuala de achizitii publice pentru anul2021

Dnul. primar da citire referatului de aprobare si prezinta detaliat anexele.

, - Apoi, se da citire raportului compartimentului de specialitate.

Dl. Iordache propune ca in fiecare trimestru sa se prezinte Consiliului local o lista a cheltuielilor efectuate in
ultimele 3 luni.

Au loc discutii legate de suma prevazuta pentru achizitia de carburant. Dl. primar explica faptul ca au fost
decolmatate canalele, ceea ce a impus un consum mare de motorina. Suma pentru achizitionarea motorinei a fost
data de cahe SC Greenweee SRL, insa procedura cere sa fie prevazuta in bugetul local.

In continuare sunt alte discutii legate de pietruirea ulitelor din comuna. Dl. primar arata ca sunt anumite
ulite, pe care, desi au fost pietruite, nu se cunoaste.

Dl. Gomoescu solicita sa fie pietruita si strada pe care locuieste dumnealui. Dl. primar raspunde ca nu poate
:,rtra masina cu material pe toate strazile intrucat latimea drumului nu o permite.

Dl. Iordache doreste sa stie ce suma va fi alocata pentru achizitia de lemne pentru iarna202l-2022.

Dl. Manea raspunde ca a fost prevazutaaceeasi suma ca si anul trecut.

Dl. primar estimeaza sa fie achizitionati circa 80-100 metri cubi lemn de foc.

Dl. Iordache doreste sa stie de ce nu a fost publicat in SEAP contractul pentru modernizarea iluminatului
public.

Dl. Manea raspunde ca, in conformitate cu prevederile legale, nu exista obligatia publicarii contractului in
SEAP, daca nu depaseste o anumita suma. In plus, contractul a fost prezentata personal la sedinta pe comisii a
Jbnsiliului local de catre reprezentantul firmei.

Dl. Iordache instiinteaza cu privire la unele disfunctii ale tranformatorului din fata Bisericii de la pogonele si
solicita marirea capacitatii acestuia.

Dl. primar raspunde ca solicitarea este de competenta SC Electrica SA.

Dl. Iordache doreste sa fie facuta o adresa catre Electrica pentru un punct de transfomare la pogonele.

Dl. Avram Ion este de parere ca, pentru achizitionarea bunurilor prevazute in Planul de aci.izitii, este necesar
sa fte consultatapiata de desfacere, pentru a fi gasite bunuri de calitate si cu costuri mici.

Dl. primar este de acord cu propunerea, insa au fost situatii in care s-a lovit de refuzul marilor companii.

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 Strategiei anuala de achizitii
publice pentru anul 2021 se aproba cu 13 voturi'opentru" din totalul de 13 consilieri prezenti la
sedinta.

Se trece ta at treite Proiect de hotarare privind aprobarea
numarului si cuantumului lunar al burselor acordate elevilor din unitatile de invatamant
preuniversitar de stat din Comuna Tintesti pentru semestrul al IIJea al anului scolar 2020-2021

- Dnul. primar da citire referatului de aprobare si propune suma de 100 lei/luna.

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 hotorare privind aprobarea numarului si cuantumului lunar al
burselor acordate elevilor din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Comuna Tintesti pentru
semestrul al ll-lea al anului scolar 2020-2021 se aproba cu 13 voturi "pentru" din totalul de 13 consilieri
prezenti la sedinta.

Se trece ta at patrul proiect de hotarare privind aprobarea
casarii obiectivelor de inventar din gestiunea Scolii Gimnaziale Maxenu

Dnul. primar da citire referatului de aprobare si prezinta detaliat anexele.

Apoi, se da citire raportului compartimentului de specialitate.

Deoarece nu sunt discutii, dnul. presedinte de sedinta propune sa se treaca la totarea proiectului de
hotarare initiat de dl.primar.

In urma votului deschis, Proiectul de hotarare privind aprobarea casarii obiectivelor de inventar
din gestiunea Scolii Gimnaziale Maxenu se aproba cu 13 voturi "pentru" din totalul de 13 consilieri

".^ezenti 
la sedinta.

Se trece ta ol cincil proiect de hotarare privind aprobarea
achizitionarii serviciula" de consultanta, asistenta ^si reprezentare juridica in doiarul nr.
5299/200/2017 - apel.

Dnul. primar da citire referatului de aprobare .

Apoi, se da citire raportului compartimentului de specialitate.

Dl. Dragan doreste ca sumele cheltuite de catre Primaria Tintesti in acest dosar Sa ii fie imputate
reclamantului.

"" D"ou.... nu mai sunt discutii, dnul. presedinte de sedinta propune sa se treaca la voiarea proiecfului de
hotarare initiat de dl.primar.

In urma votului deschis, Proiectul de hotarare privind aprobarea achizitionarit seryiciului
consultanta, asistenta si reprezentare juridica in dosarul nr. 5299/200/2017 - apel se aproba cu
voturi "pentru" din totalul de 13 consilieri prezenti la sedinta.

Se trece ta at sasete proiect de hotarare pentru oprobarea
modiftcarii HCL nr. 47/16.10.2020 cu privire la aprobarea obiectivului de investitii si implimentarii

de
13



proiectului cu tema :'Achizitia de echipamente din doemniul tehnologiei -it mobile, respective
tablete, echipamente si dispozitive necesare uctivitatii didactice pentru elevii si cadrele didaciice din
invatamantul preuniversitar, Comuna Tintesti, j udetul B uzour,.

Dnul. primar da citire referatului de aprobare .

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 pentru aprobarea modificarii HCL nr. 47/16.10.2020
cu privire la aprobarea obiectivului de investitii si implementarii proiectului cu tema : "Achizitio de
echipamente din doemniul tehnologiei -it mobile, respective tiblete, echipamente si dispozitive
necesare activitatii didactice pentru elevii si cadrele didactice din invatamantul preuniiersitar,
Comuna Tintesti, judetul Buzau"se aproba cu 13 voturi "pentru" din totalul de 13 consiiieri prezenti la
sedinta.

Setrece to at saptelM Diverse

Dl. Gheorghe Constantin din Pogonele ridica problema faptului ca pe propri etatea lui, teren extravilan
arabil s-a creat un drum agricol, determinat de faptul ca mai multi cultivatori au ocolit o zona in care balteste
apa, fara a mai respecta drumul. Acest aspect a facut ca dumnealui sa piarda si subventia de la APIA pentru acel
teren.

Dl. primar spune ca va fi contactat un topometrist, care sa masoare suprafata, sa se stabileasca hotarul
-, sa fie din nou trasat drumul.

In urma discutiilor avute, se ia decizia ca problema sa fie rezolvata de catre dl. inginer Moise Marian in
termen de 30 de zile.

In continuare, dl. Iordache doreste sa primeasca raspunsul la cateva intrebari:

a) Cine face parte din comisia de recepetie a lucrarii de iluminat public?

Se raspunde pe loc.

b) Cand va fi receptionat Ca"rinul Cultural din Tintesti?

; icest aspect nu este cunoscut, nu tine de Primaria Tintesti, ci de cel care a executat lucrarea.

c) Situatia pasunii comunale

d) Au fost facute carti funciare pentru intravilanul comunei?

Dl. primar raspunde ca nu.

e) Cine foloseste pasunea din spatele satului Pogonele, care este situatia juridical a acestei pasuni?

Dl. primar raspunde: Cetatenii din satul Pogonele, care au contract de inchiriere.

Drept care, s-a intocmit prezentul proces verbal.

Presedinte de sedinta,
Consilier, Ilie Constantin

Intocmit,
Secretar general, Petrescu Sandina


