
Consiliul local al Comunei TintestiN,. 59 2 / ol. oz. zoz /

PROCES VERBAL
,l sedintei ordinare a Consiliului Local Tintesti,

incheiat astui, 29.01.2021 ,

Conform Regulamentului de functionare at Consiliului Local Tintesti, presedinte de sedinta este
desemnata dnul. Avram Ion.

Astazi, data de mai sus, are loc sedinta ordinara a Consiliului local, fiind prezentztl 13 consilieri din
totalul de 13 .

Au fost prezenti, in calitate de invitati: :l,,
Stoica Aurel - primar *-
petrescu Sandina _ pentru secretar
RotarescuCristina -consilierjuridic

De. asemene4 au fost prezenti : dnul. Vasile Matei, angajat al primariei Tintesti, care doreste sa prezinte
o contestatie, dna. Ivan Stanca, din satul Pogonele, care doreste ia prezinte o situatie pirsonala si dl. Tudor Ion
Valeric4 care doreste sa asiste la lucrarile sedintei.

lncep lucru le sedintei:

Dna secretara da citire dispozitiei de convocare a Consiliului Iocal in sedinta ordinara in
ziua de 29 .01 .2021, dupa cum urmeaza:

il. Proiect de hotarare privind aprobarea criteriilor de acordare i ajutoarelor de urgenta si a prestatiilor
financiare pentru anul 2021

Initiator: primar, Stoica Aurel

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de interes local pe anul202l al
beneficiarilor de ajutor social

Initiator: primax, Stoica Aurel

3. Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii in anul 2021 a execedentutui bugetutui local al comunei
Tintesti

lnitiator: primar, Stoica Aurelt
4. Proiect de hotararprivind alegerea presedintelui de sedint4 in ordine alfabetica

Initiator: primar, Sfoica Aurel

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Shategiei de dezvottare locala a comunei Tintesti pentru perioada
2021-2027

Initiator: primar, Stoica Aurel

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

Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare. Toti consilierii sunt .. penru,,.
6:-
{

se trece la prirul punct de pe proiect de hotarure privind aprobate crileriilor de
acordare a ajatoarclot de utgenta si a preststiilor linonciare pentru anul 2021

ri



Dnul. primar da citire referatului de aprobare.

Apoi, se da citire raportului compartimentului de specialitate.

Dl. Mirea Emilian doreste sa stie daca ajutoarele de urgenta trebuie sa fie supuse aprobarii consiliului local.

Dl. Iordache Lucian prezinta art.28 alin.2 din Codul administrativ, unde se mentioneaza acesta situatie.

Dl. primar raspunde ca prin hotarare de consiliu local este aprobata modalitatea de acordare a acestora si

dispozitiile privind acordarea ajutoarelor sunt afisate pe site-ul primariei, deci exista transparenta in acest sens.

Dna. seffetara intareste faptul ca se adopta prin hotarare de consiliu criteriile de acordare a ajutoarelor de

urgenta.

Dl. Iordache Lucian este de accord cu cele aratate de caffe dl. primar si dna. secretar4 dar considera c4 dupa

acordarea lor, in sedinta urmatoare, trebuie prezentata o situatie in r4est sens'

Dna. secretara raspunde ca acesta este posibil, la solicitarea consilierilor.

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 criteriilor de acordare a ajutoarelor de

urgenta si a prestatiilor financiare pentru anul 2021 se aproba cu 13 voturi "pentru" din totalul de 13

consilieri prezenti la sedinta.

Se trcce la al doika D : Proiect de hotarare ptivind aprobarea Planului
de actiuni si de lucrari de interes local pe anul 2021 al beneficiarilor de aiutot socfu

Dnul. primar da citire referatului de aprobare.
Apoi, se da citire raportului compartimentului de specialitate.
Dna. secretara prezinta modalitatea de calcul a numarului de ore.
Dnul. Iordache Lucian doreste sa stie pana la ce varsta exista obligatia prestarii orelor si daca

beneficiarii se pot pensiona ulterior.
Dna. secretara raspunde ca pana la 6l de ani si nu se pot pensiona, intrucet nu contribuie la

fondul de pensii.
Dl. primar arata ca, pe perioada pandemiei, beneficiarii de ajutor social nu si-au putut efectua

orele din cauza masurilor de distantaie impuse. Scoaterea lor la munca ar fi insemnat pericol de

infectare si apoi se luau masuri de carantinare, care afectau toata comuna.
Ol. Vaiile Matei intervine aratand ca acestia puteau munci, asa cum s-a muncit in alte sectoare,

cu masca si distantare, mai ales ca ei puteau executa multe activitati in aer liber.
Dl. viceprimar spune ca fiecare beneficar este responsabil pentru o anume zona si ei chiar si-au

facut activitatea in acele zone, chiar daca nu au fost solicitati.
Dl. Iordache Lucian doreste sa stie care este articolul si legea care a interzis scoate{ea la rnunca

a beneficiarilor de ajutor social in timpul starii de alerta. Dumnealui afirma ca nu este impotriva
dreptului acestora, ca pot beneficia cat de multi de ajutorul social, dar acest fapt trebuie sa se reflecte
in comuna prin curate;ie, mai ales. De asemenea, doreste ca sa fie afisata o lista cu beneficiarii si cu
orele pe care acestia le au de efectuat.

Dl. Visan Ion doreste sa se intervina in curatarea fantanii din satul Marenu.
Dl. viceprimar raspunde ca s-a facut mereu curatenie in acea zona, dar langa fantana. Curatarea

ei nu se poate face decat de catre persoane autorizate in acest sens.
Dl. Iordache Lucian solicita curatarea radacinilor de liliac la cimitirul din satul Pogonele, care

deremina o vegetatie abundenta.
Dl. vicefrimar raspunde ca acest lucru este posibil si se poate interveni cti buldoexcavatorul

primariei.

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



In urma votului d,eschis, Proiectul de hotarare privind aprobarea Ptanului de actiuni si de lucrari de
interes local pe anul 2021 al bmeficiarilor de ajutor social se aproba cu 13 voturi ,,penhu,, din totalut de 13
consilieri prezenti la sedinta.

Se trece la al trcile pruiect de hotarare privind aprobarea atiliutii in
anul 2021 a *ecedentalui bugetului local al comunei Tit testi

Dnul. primar da citire referatului de aprobare.
Apoi, se da citire raportului compartimentului de speciaritate.

Dl' Primar ofera explicatii si arata ca la Caminul Cultural Tintesti nu au fost prevazute in proiectul
obtinut din fonduri europene, bani pentru apa si canal si pentru montarea unui Rack.

Dl. Iordache Lucian sustine ca totusi suma alocata pentru reabilitarea caminului a fost de 27 miliarde
vechi si, in banii acestia, trebuia sa fie incluse si aceste cheltuieli, astfel incat sa nu se mai puna presiune
pe bugetul primariei. Pentru suma cuprinsa in proiectul de hotarare, dumnealui considera ca trebuie sa
existe un plan de masuri, prin care sa fiejustificata fiecare ..,leltuiala.

Dl. viceprimar raspunde ca ceeea ce doreste dl. Iordache este un deviz de lucrari si el va fi facut ulterior
si prezentat consiliului local.

Dl. Iordache Lucian insista si arata ca acest deviz, estimativ, trebuia facut si prezentat.

In legatura cu trotuarul dintre satele Tintesti si Pogonele, dl. lordache este de parere ca suma solicitata
este prea mare, in conditiile in care acesta lucrare se poate face in regie proprie, cu dale de ciment.

Dl. Visan Ionut propune ca acest trotuar sa fie asfaltat si sa existe chiar si o pista pentru biciclete.

Dl. primar raspunde ca acest lucru nu este posibil intrucat trotuarul se ingusteaza in dreptul primei case
din Pogonele.

Dl lordache Lucian arata ca motivul pentru care consilierii PNL nu vor vota prezentul proiect de
hotaxare este acela ca sumele nu au fost justificate, ci doar s-a propus o suma anume, fara a se amta care
sunt cheltuielile care ojustifica.

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

voturi "pentru": Barac Silvi4 Dragan Neculai, ie constantin, Lambru Iulian, pandele Nel4 Radu
Manole, Rosu Ionel si Tanase Vasile.

voturi "impotriva": Iordache Lucian, Avram Ion, Gomoescu Mihai, Mirea Emilian si visan Ion.

In urma votului deschis, Proiectul de hotarare privind aprobarea utilizarii in anul 2021 a execedentului
bugetului local al comunei Tintesti se aproba cu 8 votud "pentru" si 5 voturi ,.impotriva,, din totalul de lj
consilieri prezenti la sedinta.

Dnul. primar da citire referatului de aprobare .
Apoi, se da citire raportului compartimentului de specialitate.
Deoarece nu sunt discutii, se supune la vot proieciul de hotarare.

In urma votului deschis, Proiectul de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta, in ordine
alfabetica se aproba cu l3 voturi "pentru" din totalul de l3 consilieri prezenti la sedinta.

Se trece la al cincileo proiect de hotarare privind apfibarea Sttategiei
de dezvdltare locala a comunei Tintesti pentru perioada 2021_2027



Dnul. primar da citire referatului de aprobare.
Apoi, se da citire raportului compartimentului de specialitate.
Dnul. Iordache Lucian intreaba unde vor fi arnplasate camere de luat vederi.
Dnul. primar raspunde ca in toate punctele cheie din comuna.
Dnul. Avram lon ii aduce aminte domnului primar ca au ayut o discutie in care a afirmat ca la paza

vor fi incadrati si persoane din Maxenu. La acest moment este nevoie de paza la Scoala Maxenu.
Dnul. primar raspunde ca nu s-au prezentat persoane din Maxenu la momentul in caxe s-a tinut

concursul pentru ocuparea posturilor.
Deoarece nu mai sunt discutii, se supune la vot proiertul de hotarare.

In urma votului deschis, Proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei de dezvoltme locala a
comunei Tintesti pentru perioada 2021-2027 se aproba cu 13 voturi "pentru" din totalul de 13 consilieri
prezenti la sedinta.

Se trcce la al saselea p Diverse

o Dna. Ivan Stanca prezinta situtia in care se afl4 de a fi ,idicat o casa pe un teren ca.re apartine UAT
Tintesti si doreste sa se faca demersuri pentru intrarea sa in legalitate.

Dnul. primar explica cum ca acest teren a fost dat, in realitate, fiului doamnei Ivan, care l-a ocupat si
apoi a instiintat primaria. Pe acest teren, fiul doamnei a ridicat, impreuna cu concubina sa, o casa. La
acest moment, cei doi concubini s-au despartit si au pe rolul judecatoriei un process. Dumnealui este de
parere ca nu ar fi indicat sa se schimbe situatia terenului, inainte ca instanta sa se propunte in acel dosar.

Dna. Ivan Stanca contesta cele sustinute de dl. primar, atutar,d, ca a vorbit perional cu dumnealui
privind atribuirea unui loc de casa si ca acesta l-a desemnat pe dl. inginer Lambru Nicolae, functionar al
Primariei Tintesti sa ii arate un teren si sa il masoare. Pe acest teren, dna. Ivan Stanca a ridicat o casa, in
care locuieste fiul sau. Ulterior, s-a prezentat in mai multe randuri la Primaria Tintesti pentru a declaxa
casa si a plati impozit, lucru care i-a fost refuzat de catre compartimentul agricol. Dorinti dumneaei este
de a intocmi acte pe casa si pe teren.

Dna. Barac Sivlia este de pafere ca aceasta casa a fost ridicata cu abuzz de putere.
Dl. Iordache Lucian doreste sa stie daca la nivelul UAT Tintesti exista o comisie care sa se ocupe cu

atribuirea terenului pentru tineri , daca acordarea terenului catre acest tanar a fost facuta cunoscuta
consiliului local de la acea dala si ce masuri s-au luat impotriva unei constructii ridicata abuziv pe
terenul primariei.

Dl. primar raspunde ca Primaria Tintesti are o Comisie Locala de Fond Funciar, insa nu au fost
identificate terenuri care sa fie atribuite tinerilor. Atribuirea terenului pentru tanarul in cauza nu a fost
facuta cu stiinta consiliului local, pentru ca acesta a ocupat singur terenul respectiv. Nu s-au luat masuri
privind constructiile ridicate pe terenul primariei.

Dl. Awam Ion este de parere ca acesta situatie trebuie rezolvat4 gasita o cale legala de atribuire a
terenurilol catre cei care au ridicat case pe terenul primariei, deoarece in acesta situatie se afla mai multe
persoane din comuna.

Dl. Iordache Lucian ii aminteste domnului primar ca intrarea in legalitate a acestor persoane s-a
constituit si intr-o promisiune facuta de PSD in campania electorala. In acest fel, cetatenii ar plati
impozit si ar creste bugetul comunei. Intreaba de ce in cazul.doamnei Ivan nu s-a procedat precum in
cazul altor persoane aflate in in aceeasi situatie si anume, retlocedarea suprafetei de ieren in ciuza catre
o persoana indrepratita si varzarea ulterioara a terenului catre aceasta.

Dl. primar ra-"'runde ca acesta modalitate este una care implica costuri, iar dna. Ivan a dosrit sa
primeasca gralis terenul.

Totodata, dnul. Iordache Lucian doreste sa stie cine si cu acordul cui a inchis o suprafata de teren la
iesirea din Pogonele, cu gard avand tevi fixate in ciment. ,

Dl' primar raspunde ca acel teren este pasunea inchiriata de Asociatia Crescatorilor de animale din
satul Pogonele "Roata Mare".

In concluzie, dl. Iordache Lucian si dl. Avram Ion solicita luarea urmatoarelor masuri:l Studirea legilor si normelor pentru a gasi modalitatea legala de rezolvarea a situatiei;2. Intocmirea unui regulament de acordare a terenurilor;3. Formarea unei comisii, alcatuita din persoane din aparatul de specialitate al primarului si consilieri, care
sa puna in aplicare acest regulament.

In continuare, dna. secretara prezinta adresa nr.249125.01.2021 prin care SC Greenweee SA raspunde
petitiei privind apa deversata in canal, care corespunde normelor.

Dnul. Vasile Mate se arata nemultumit de raspunsul acestora si solicita intocmirea unei adrese prin care
sa se concluzioneze ca acesta apa cade din cer.

Dnul. Avram Ion considera ca ar trebui ca membrii consiliului local sa se adreseze Ministerului
Mediului.



In continuare, dl' Iordache Lucian arata ca se astepta ca Servicul de salubrizare al consiliului local sa fiprezental o informare privind activitatea pentru anul 2020, mai ales ca s-a i.prr.rtut o-rr11u a. bani de labugetul local pentru functionarea acsetuia.
Dl' pdmar raspunde ca va solicita sefei serviciului sa faca aceasla informare pentru sedinta din lunafebruarie.

Dl. Tudor Ion Valerica, dupa ce a asistat la lucrarile sedintei, concluzioneaza ca intre consilieri au existamulte "intepaturi" si ca ar fi cazul sa renunte la atacurile pol:tice, san u mai tina cont de partidul din care facparte si sa conlucreze pentru binele comunei. Dumneaiui este nemultumit de staxea drumurilor, atat dedegradate incat I s-a stricat masina si doreste sa fie pus balastru pe strazi, pe care se aratrairp*. uit lntinaucu familia sa.
Dl. primar precizeaza ca a existat un proiect pentru asfaltarea a cate 3 strazi in Maxenu si pogonele, dar,pentru ca s-a schimbat Guvemul, s-a oprit finantarea. Se va incerca asfaltarea lor prin atte proie-Je sau ainsurse proprii.
Dl. Iordache Lucian arata ca are informatii ca proeictul a fost pierdut din cauza intarzierii executiei.Dl. Radu Manole informeaza consiliul locil ca se ,u .,,ui udr.. *nut ..riarJ plit.ir-'urnpt"r.ugropilor, de la Urbis Buzau, cand se va incepe asfaltarea in Municipiul Buzau.

,. Dna..secretara prezinta procesul verbal nr- 9119128.12.2020 privind alegerea dlui. populeanu Jean incalitate de delegat satesc pentru satul Odaia Banului.

Se prezinta cererea nr. 397121.01.2021prin care II Ionita Nicoleta solicita modificarea contractului deinchiriere pasune nr. 1212020, in sensul ca perioada contractuala sa fie de 9 ani si nu de 7, cum s-a prevazutinitial, acest lucru fiindu-i necesar la accesarea unor fonduri europene.
. .. ]oti. ggnsi].i_erii. sunt "penhu", cu conditia, pusa de dr. iordache Lucian, de a se verifica daca au rbstindeplinite obligatiile din contract.

Dnul Gomoescu Mihai doreste sa stie daca este finalizat amenjamentul pastoral pentru comuna Tintestisi daca, marindu-si numarul de animare, un cetatean poate mari s suprafata inchiriata.
Dnul. primar raspunde ca amanajamentul pastoral este finalizat.

. Dnul viceprimar raspunde c4 daca mai exista teren dipsonibil pentru inchiriat, se poate mari suprafatadaca se mareste efeclivul de animale.
Dnul lordache Lucian ii aduce la cunostinta domnului primar ca a primit un raspuns eronat la adresaprin care a solicitat motivul pentru care pasunea UAT Tintesti nu a fost valorificata ani de zile si anume ca nu auexistat cereri de la cetateni, cand, de fapt, in anul 2016 au fost depuse astfel de cereri.

Dl' Vasile Matei da citire_petitiei m. 489127.01 .2021, prin care solicita consiliului local modificareaHCL privind nomenclatorul stradal, intrucat au existat niste inadvertente la adoptarea acesf"ia. A.ifel, pentrusatul Maxenu, spre deosebire de satele Tintesti si Pogonele, nu s-au atribuit ,i a"n .i.i ur.'p"i.oraitut1o,.locale si nu s-a tinut cont de o tematica unitar4 aslfel incat, asemeni altor uAT-uri, tr.ri.u ,u n. *uimpecabila.

. ^ Dl. primax arata ca nu se opune acestui demers, ca se pot face amardamente si ca HCL-ul a fost lucrat maiin fuga din cauza-ca. se apropia recensarnartul populatiei. ium acesta a fost amanat pentru anuiuiiioi." pour"reveni asupra HCL, insa comisia responsabila piniru satur Maxenu Gbuie sa isi faca iatoria .

, D-l' vasile Matei isi exprima solicitareica dl. Moise Marian sa fie arentionat pentru-ixecutarea in termena lucrarilor. Totodatq atra8J atentia ca este obligatoriu ca proiectele de hotarare.u'n. un*t. p.ntu conrrttu."publica, lucru care la ora actuala nu se intampl4 plus ca site-ul institutiei nu este actualizat. Se constata ca nuexista un administrator de slte si intreaba de ce nu se angaieaza o persoana pe postul de admifiistrator pubiic,care sa se ocupe cu aceasta.

Drept care, s-a intocmit prezentul proces verbal.

Presedinte de sedint4
Consilier, Avram Ion

Intocmit,
Consilier j uridic, Rotarescu Cristina


