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PROCES  VERBAL 

al sedintei ordinare  a Consiliului Local Tintesti, 
incheiat astazi, 29.05.2020 

  
 

          Conform Regulamentului de functionare al Consiliului Local Tintesti, presedinte de sedinta este 
desemnata dna. consilier Pandele Nela.  
            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  29.05.2020,  dupa cum urmeaza: 
 
 

• Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2020 
               Initiator: Stoica Aurel 
• Proiect de hotarare privind indexarea impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul 2021 la nivelul 

comunei Tintesti; 
               Initiator: Stoica Aurel 
• Proiect de hotarare privind infiintarea retelei de distruibutie gaze naturale in comuna Tintesti, judetul 

Buzau; 
               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 acordarea unei recompense financiare la implinirea varstei de 100 de ani; 
               Initiator: Stoica Aurel 

 
        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 rectificarea bugetului de 
venituri si cheltuieli pentru anul 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 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 rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli 
pentru anul 2020 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 indexarea 
impozitelor si taxelor locale aplicabile in anul 2021 la nivelul comunei Tintesti; 

 
             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 indexarea impozitelor si taxelor locale 
aplicabile in anul 2021 la nivelul 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 infiintarea retelei de 
distruibutie gaze naturale in comuna Tintesti, judetul Buzau; 
 

             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 infiintarea retelei de distruibutie gaze 
naturale in comuna Tintesti, judetul Buzau 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 acordarea unei 
recompense financiare la implinirea varstei de 100 de ani; 
 

             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 acordarea unei recompense financiare la 
implinirea varstei de 100 de ani se aproba cu 13 voturi “pentru” din totalul de 13 consilieri prezenti la 
sedinta. 

      
 
     La  Diverse, domnul primar informeaza asupra stadiului repartizarii catre cetateni a pubelelor de 
gunoi. De asemenea, se discuta despre necesitatea urgentarii intocmirii nomenclatorului stradal.           	

                      
                 Drept  care, s-a intocmit prezentul proces verbal. 
 
 
 
                      Presedinte de sedinta,                                                         Intocmit, 
                      Consilier, Pandele Nela                                  Consilier juridic, Rotarescu Cristina 


