
Consiliul local al Comunei Tintesti 

 

 

 

PROCES  VERBAL 

al sedintei ordinare  a Consiliului Local Tintesti, 

incheiat astazi, 29.10.2021 

 

 

          Conform Regulamentului de functionare al Consiliului Local Tintesti, presedinte de sedinta este desemnat 
dnul. Tanase Vasile.  
            Astazi, data de mai sus, are loc sedinta ordinara a Consiliului local, fiind prezentati  12 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. La sedinta participa  
dnii. Manea Constantin si Palade Jenel din satul Tintesti.   
 
 
Incep lucrarile sedintei: 
 
                                Dna secretara da citire dispozitiei de convocare a Consiliului Local in sedinta ordinara in 
ziua de  29.10.2021,  dupa cum urmeaza: 
 
     1. Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei 
Tintesti , judetul Buzau pe luna octombrie 2021          

                    Initiator: primar, Stoica Aurel 

      2.Proiect de hotarare privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al comunei Tintesti 
                Initiator: primar, Stoica Aurel 

      3.Proiect de hotarare privind aprobarea  cererii de finanţare şi a devizului general estimativ , pentru 
obiectivul de investitii "Modernizare drumuri locale in comuna Tintesti , judetul Buzau  " pentru finantarea 
acestuia  prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny" 
                    Initiator: primar, Stoica Aurel 

      4.Proiect de hotarare privind aprobarea  cererii de finanţare şi a devizului general estimativ , pentru 
obiectivul de investitii " INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA ÎN SATELE TINTESTI , 
MAXENU , POGONELE SI ODAIA BANULUI COMUNA TINTESTI , JUDETUL BUZAU- FAZA I" pentru 
finantarea acestuia  prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny" 
                             Initiator: primar, Stoica Aurel 
      5.Proiect de hotarare privind aprobarea  cererii de finanţare şi a devizului general estimativ , pentru 
obiectivul de investitii " INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE  APA UZATA  ÎN SATELE TINTESTI , 
MAXENU , POGONELE SI ODAIA BANULUI COMUNA TINTESTI , JUDETUL BUZAU- FAZA I " 
pentru finantarea acestuia  prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny" 
                    Initiator: primar, Stoica Aurel 

      6.Proiect de hotarare privind aprobarea  achizitionarii ,instalarii si utilizarii unui sistem de supraveghere 
video in comuna Tintesti , judetul Buzau  
                    Initiator: consilier local, Iordache Lucian 

             Inainte de a se supune la vot ordinea de zi, dl. primar propune suplimentarea acesteia cu doua 
proiecte de hotarare:  

      7.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Tintesti ca membru 
in comisia de examinare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea functiilor  de director si director 
adjunct la Scoala Gimnaziala Maxenu comuna Tintesti           
                Initiator: primar, Stoica Aurel 



      8.Proiect de hotarare privind aprobarea procedurii de organizare si functionare a sedintelor de comisie si a 
sedintelor consiliului local prin mijloace electronice  
                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”.  Dl. Iordache doreste 
sa primesca raspunsul la unele p[robleme ridicate prin proecsul verbal anterior si care nu au fost  rezolvate, 
si anume: 

- nu a primit numarul de inregistrare al contractului cu Electrica; 

- nu se stie cand incep lucrarile la terenul de sport; 

- nu s-a prezentat raportul Curtii de Conturi; 

- - nu a primit raspuns la cererea privind situatia juridica  a terenului din spatele satului Pogonele.  

Dl. primar raspunde:  
- lucrarile pentru terenul de sport vor incepe la data de 1.11.2021; 
-Raporul Curtii de Conturi va fi prezentat la sfarsitul sedintei; 
- pentru cererea privind situatia juridica  a terenului din spatele satului Pogonele se va inmana 
raspunsul la sfarsitul sedintei. 
                                                

              Se trece la primul punct de pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea rectificarii 
bugetului local de venituri si cheltuieli al comunei Tintesti , judetul Buzau pe luna octombrie 2021          
 
 
 

   Domnul primar prezinta adresa de la finante privind alocarea unei sume si arata ca banii au fost 
directionati catre cheltuielile cu persoanele cu handicap si cu gardul din vecinatatea primariei. 

         Apoi, se da citire raportului compartimentului de specialitate.  
         Dnul. Iordache doreste sa stie care este suma estimate cu cheltuielile pentru gard.                
Dl. primar raspunde: 4900 lei. 

        Dnul. Iordache intreaba daca au fost achizitionate haine pentru tinuta de paza si daca au fost achitate 
cursuri pentru functionari. Domnul primar raspunde ca nu.  

        Dnul. Iordache considera ca ar trebui sa se discute pe capitole toate cheltuielile prevazute si realizate sau 
nu. Doreste sa stie din ce motiv a fost achizitionata o motocositoare in luna septembrie.    

        Dl. primar raspunde ca a ajund la concluzia ca este mai ieftin sa inlocuiesti un lucru care se strica, decat s a 
il repari. Toata vara au cosit angajatii de la salubritate si beneficiarii legii 416, ceea ce adus si la defectarea unor 
utilaje.  

         Dl. Iordache doreste sa fie prezentata o executie bugetara in sedinta urmatoare. Considera ca acest  lucru 
este benefic, pentru a nu mai acea situatii ca cea in care au fost prevazute 800 de lampi electrice in contract si s-
au achizitionat 860, fara a se aduce la cunostinta consiliului local.  

         Dl. primar raspunde ca acesta executie oricum era prezentata.  

                    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 rectificarea bugetului local pe luna octombrie  
2021se 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 
Nomenclatorului Stradal al comunei Tintesti 
 

          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 privind aprobarea Nomenclatorului Stradal al 
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 aprobarea  
cererii de finanţare şi a devizului general estimativ , pentru obiectivul de investitii "Modernizare drumuri 
locale in comuna Tintesti , judetul Buzau  " pentru finantarea acestuia  prin Programul National de 
Investitii "Anghel Saligny" 

 
          Dnul. primar  da citire referatului de aprobare si arata ca se doreste sa fie modernizati 5 km de drum . 

         Apoi, se da citire raportului compartimentului de specialitate. 
Dl. Iordache doreste sa stie de ce domnul primar a solicitat finantare doar pentru 5 km de drum.  
          Dl. primar raspunde ca o parte din suma trebuie suportata din bugetul local la toate cele trei 
proiecte si doar atat ne permite bugetul.  
 
 
            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  cererii de finanţare şi a devizului 
general estimativ , pentru obiectivul de investitii "Modernizare drumuri locale in comuna Tintesti , judetul 
Buzau  " pentru finantarea acestuia  prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny"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 aprobarea  cererii de 
finanţare şi a devizului general estimativ , pentru obiectivul de investitii " INFIINTARE SISTEM DE 
ALIMENTARE CU APA ÎN SATELE TINTESTI , MAXENU , POGONELE SI ODAIA BANULUI 
COMUNA TINTESTI , JUDETUL BUZAU- FAZA I" pentru finantarea acestuia  prin Programul National 
de Investitii "Anghel Saligny" 

 
   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 privind aprobarea  cererii de finanţare şi a devizului 
general estimativ , pentru obiectivul de investitii " INFIINTARE SISTEM DE ALIMENTARE CU APA ÎN 
SATELE TINTESTI , MAXENU , POGONELE SI ODAIA BANULUI COMUNA TINTESTI , JUDETUL BUZAU- 
FAZA I" pentru finantarea acestuia  prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny"se 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  
cererii de finanţare şi a devizului general estimativ , pentru obiectivul de investitii " INFIINTARE SISTEM 
DE CANALIZARE  APA UZATA  ÎN SATELE TINTESTI , MAXENU , POGONELE SI ODAIA BANULUI 



COMUNA TINTESTI , JUDETUL BUZAU- FAZA I " pentru finantarea acestuia  prin Programul National 
de Investitii "Anghel Saligny" 

 
          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 privind aprobarea  cererii de finanţare şi a devizului 
general estimativ , pentru obiectivul de investitii " INFIINTARE SISTEM DE CANALIZARE  APA UZATA  ÎN 
SATELE TINTESTI , MAXENU , POGONELE SI ODAIA BANULUI COMUNA TINTESTI , JUDETUL BUZAU- 
FAZA I " pentru finantarea acestuia  prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny"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 aprobarea  
achizitionarii ,instalarii si utilizarii unui sistem de supraveghere video in comuna Tintesti , judetul Buzau  

 
          Dnul. consilier Iordache da citire referatului de aprobare. 

         Apoi, se da citire raportului compartimentului de specialitate. 
          
          Dl. Iordache specifica faptul ca suma pentru achizitonarea acestor camere era deja prevazuta in 
bugetul local . Dumnealui este de parere ca se impunea si angajarea unui paznic pe locul vacant.  
          Dl. primar raspunde ca se va incerca montarea unor camere, cate 3-4 in fiecare sat, in punctele 
principale, desi dumnealui considera ca era prioritate inceperea lucrarilor de asfltare a unor drumuri, 
caci s-a dovedit ca este bines a treaca o iarna peste un drum balastat, inainte de a fi asfaltat. Despre 
angajarea unui nou paznic, dl. primar raspunde ca pandemia nu permite organizarea concursului.  
            Dl. viceprimar arata ca motivul pentru care nu au fost montate camere de luat vederi pana anul 
acesta a fost acela ca se impunea achitarea unei taxe, cuprinsa intre 20 si 90 de lei pentru fiecare 
camera montata pe un stalp de la Electrica, taxa care a fost eliminata acum.  
          
            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  achizitionarii ,instalarii si 
utilizarii unui sistem de supraveghere video in comuna Tintesti , judetul Buzau 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: Proiect de hotarare privind desemnarea 
reprezentantului Consiliului Local al Comunei Tintesti ca membru in comisia de examinare a probei de 
interviu la concursul pentru ocuparea functiilor  de director si director adjunct la Scoala Gimnaziala 
Maxenu comuna Tintesti     
         Dnul. primar da citire referatului de aprobare. 
         Apoi, se da citire raportului compartimentului de specialitate. 
         Dl. Iordache si dl. viceprimar propun ca reprezntantul consiliului local sa fie dl. consilier Avram 
Ion. 
          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 procedurii de organizare si 
functionare a sedintelor de comisie si a sedintelor consiliului local prin mijloace electronice  se  aproba cu 13 
voturi “pentru”  din totalul de 13 consilieri prezenti la sedinta.  

  



              Se trece la al optulea proiect pe ordinea de zi: Proiect de hotarare privind aprobarea 
procedurii de organizare si functionare a sedintelor de comisie si a sedintelor consiliului local prin mijloace 
electronice  
 
         Dnul. primar da citire referatului de aprobare. 
         Apoi, se da citire raportului compartimentului de specialitate. 
         Dl. Dragan ridica problema lipsei de dispozitive pentru desfasurarea in acest mod a sedintelor de 
consiliu si doreste sa le fie puse la dispozitie tablete in acest sens.  
 
           In urma votului deschis, Proiectul de hotarare privind aprobarea procedurii de organizare si 
functionare a sedintelor de comisie si a sedintelor consiliului local prin mijloace electronice  se  aproba cu 13 
voturi “pentru”  din totalul de 13 consilieri prezenti la sedinta. 
 
  

    Se trece la al noualea punct de pe ordinea de zi:   Diverse  

     Dl. Mirea Emilian aduce la cunostinta consiliului local faptul ca medicul de familie din satul Maxenu 
a eliberat cabinetul pe care il detinea in comodat. Dumnealui isi arata ingrijorarea fata de accesul 
cetatenilor la serviciile medicale.  

 Dl. primar raspunde ca spatiul va fi scos la licitatie si se va prezenta, probabil, alt medic in comuna.  

       In continuare, se prezinta raportul Curtii de Conturi si fiecare consilier primeste o copie Xerox a 
acestuia. Se explica faptul ca salariile de incadrare ale functionarilor publici nu depasaesc indemnizatia 
viceprimarului, in schimb, dupa aplicarea hotararilor judecatoresti , venitul net este mai mare, ceea ce a 
dus la masura recuperarii unor sume. Se constata ca viceprimarul poate lua sporuri, insa angajatii trebuie 
sa aiba venitul sub indemnizatia sa, cu tot cu sporuri.  

Dl. Iordache  se arata contrariat de faptul ca primarul si viceprimarul primesc sporuri, atat vreme cat 
dumnealui a intrebat, in repetate randuri daca acestia primesc vreun spor si i s-a raspuns ca nu.  

Dl. viceprimar raspunde ca nu i-a fost adresata acesta intrebare, ca, probabil, a fost o neintelegere si 
afirma ca dumnealui primeste sporuri care sunt legale.  

                    Se da citire cererii nr. 7846/15.10.2021 prin care SC EST TRANS SRL doreste 
concesionarea unei suprafete de teren de 11 ha pentru a infiinta o balta de peste. Toti consilierii sunt 
“pentru”.  
                    Se da citire raspunsului formulat la cererea nr. 7694/8.10.2021 a dlui. consilier Iordache 
Lucian. Dl. primar completeaza ca, la momentul la care a fost facut inventarul terenurilor, s-a constatat 
ca nu avem teren disponibil. Au fost luate in calcul si terenurile care trebuie atribuite in baza unor 
hotarari judecatoresti. In plus, sunt tarlale in care proprietarii nu incap, fapt ce va fi lamurit abia dupa 
ce va fi incheiat cadastrul general.   
                   Dl. Iordache intreaba daca pentru aceasta suprafata de teren a luat cineva subventie.  
                   Dl. primar raspunde ca nu are cunostinta de asa ceva. Este posibil ca cineva sa se fi 
pozitionat gresit la APIA, fapt pentru care nu rapsunde primaria.  
                   Dl. Iordache este nemultumit de modul in care a inteles domnul primar sa procedeze, 
formuland, dupa multa vreme de asteptare un raspuns, la solicitarea dumnealui si facand trimiteri la 
chemarea acestuia in instanta.  
 
                 Se da citire cererii nr.7681/8.10.2021 a domnului Manea Constantin care solicita taribuirea 
unei suprafete de 700 mp pentru vatra stupinei, in Tintesti.  Se dispune directionarea acestei cereri 
catre compartimentul agricol si Comisia de Fond Funciar, pentru identificarea unui teren diponibil.  
 
               Dl. Iordache intreaba care este situatia cu pasunea, care a fost data spre inchiriere si a fost 
arata.  
               Dl. primar raspunde ca pasunea a fost arata dupa incheierea contractului de arenda, deci nu 
mai este responsabilitatea primariei. 
 



                Dl. Iordache intreaba de ce este o diferenta intre suprafata de pasune mentionata in acte. In 
unele apar 467 ha, in altele 485 ha.  
                Dl. primar rapunde ca acesta e datorata faptului ca pasunea data prin ordinul Prefectului catre 
UAT a fost atribuita si cetatenilor in proprietate.  
 
                Dl. Iordache solicita ca Serviciul de salubritate sa prezinte o dare de seama in sedinta 
urmatoare. Dumnealui intreaba daca a crescut numarul de abonati si daca s-a trecut la tariful de 10 
lei/persoana/luna.  
               Dl. primar raspunde ca a crescut numarul de abonati, dar nu stie cu cati si se va trece la noul 
plan tarifar de luna aceasta.      
                 
               Dl. primar doreste sa stie daca membrii consiliului local sunt de acord cu angajarea unei 
firme pentru toaletarea copacilor, astfel incat sa nu mai fie probleme cu avarierea firelor electrice. Toti 
consilierii sunt “pentru”.  
 
 
             Drept  care, s-a intocmit prezentul proces verbal. 
 
 
 
                      Presedinte de sedinta,                                                               Intocmit, 
                      Consilier, Tanase Vasile                                 Consilier juridic, Rotarescu Cristina 
 


