
Consiliul local al Comunei Tintesti

PROCES VERBAL
al sedintei ordinare a Consiliului Local Tintesti,

incheiat astazi, 30.06.202 I

Conform Regulamentului de functionare al Consiliului Local Tintesti, presedinte de sedinta
desemnata dnul. Iordache Lucian.

Astazi, data de mai sus, are loc sedinta ordinara a Consiliului local, fiind prezentati 13 consilieri din
totalul de l3 si deiegatul satesc.

Au fost prezenti, in calitate de invitati:
Stoica Aurel
Petrescu Sandina
Rotarescu Cristina

- primar
- pentru secretar
- consilierjuridic

In sala se afla dl. Andrei Pitigoi, reprezentant al presei din partea trustului Agor4 care doreste sa
filmeze si sa transmita live sedinta pe pagina de facebook a trustului.

Intrucat parerile consilierilor sunt impartite, se decide sa se supuna la vot acordul privind
filmarea sedintei. In urma votului deschis, 5 consilieri sunt "pentru": Iordache, Gomoescu, Mirea, Avram, Visan
si ceilalti 8 sunt "impotriva": Lambru, Rosu, Dragano Tanase, Pandele, Barac, Ilie si Manole. prin urmare, dl.
Andrei Pitigoi va asista la lucrarile sedintei, fara sa filmeze.

De aesmenea, in sala este prezent dl. Vasile Matei,
prezinte petitia depusa catre Consiliul local.

Incep lucrarile sedintei:

Dna secretara da citire dispozitiei de convocare
ziua de 30.06.2021, dupa cum utmeaza:

inspector stare civil4 care doreste sa isi

a Consiliului Local in sedinta ordinara in

l.Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului in Adunarea
Generala a Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard ,,Buzdn 2008" sa voteze aprobarea retragerii
comunei Valcelele din Asociatie

Initiator: primar, Stoica Aurel

2. Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului in Adunarea
Generala a Asocia{iei de Dezvoltare Intercomunitard ,,Buz[u 2008" sa voteze aprobarea primirii
comunei Catina in Asociatie

Initiator: prinar, Stoica Aurel

3. Proiect de hotara : privind aprobarea inchirierii unui spatiu pentru sediul Partidului National
Liberal- Filiala Tintesti

Initiator: consilier, Iordache Lucian

4' Proiect de hotarare privind imbundtdfirea gradului de transparenla decizionald in administra]ia
publicd local[ JinteEti

Initiator: consilier, Iordache Lucian

Dl. primar propune suplimentarea ordinii de zi cu :

5. Proiect de hotarare privind sc[derea din eviden]a fiscal5 a persoanelor decedate din comuna Tintesti,
judetul Buzau;
6. Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCL nr.4412020;
7. Proiect de hotarare privind prelungirea termenului de rambursare a imprumutului acordat de la
bugetul propriu al comunei Tintesti catre Serviciul Local de Salubrizare Tintesti



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

Se supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare. Toti consilierii sunt "pentru" aprobarea procesului
verbal.

se trece la primul pu : proiect de hotarare privind acordarea
unui mandat special reprezentantului in Adunarea Generala a Asocialiei de Dezvoltare
Intercomunitard ,,Buzdu 2008" sa voteze aprobarea retragerii comunei Valcelele din Asociatie

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 acordarea unui mandat special
reprezentantului in Adunarea Generala a Asocialiei de Dezvoltare Intercomunitard ,,Buzdu 2008"
sa voteze aprobarea retragerii comunei Valcelele din Asociatle se aproba cu 13 voturi "pentru"
din totalul de 13 consilieri prezenti la sedinta.

Se trece ta at nika p -pe orAnga de_Zi Proiect de hotarure privind acordarea
unui mandat special reprexentantului in Adunarea Generula a Asocialiei de Dezvoltare
Intercomunitard ,,Buzdu 2008" sa voteze aproborea primirii comunei Catina in Asociatie

Dnul. primar da citire referatului de aprobare.

Apoi, se da citire raportului compartimentului de specialitate.

Dl. Iordache doreste sa stie daca proiectul depus de catre dl. primar pentru alimentarea cu Apa a comunei este
depus cu sprjinul acestei asociatii.

Dl. primar raspunde ca este vorba despre proiectul initial, depus in aceeasi forma, fara sprijinul acestei
asociatii si ca acest proiect va trebui actualizat.

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 Jeschis, Proiectul de hotarare privind acordarea unui mandot special
reprezentantului in Adunarea Generala a Asocialiei de Demoltare Intercomunitard ,,Buzdu 2008"
sa voteze aprobareo primirii comunei Catina in Asociatie se aproba cu l3 voturi "pentru" din
totalul de l3 consilieri prezenti la sedinta.

Se trece la ol treileu Proiect de hotarare privind aprobarea
inchirierii unui spatiu pentru sediul Partidului National Liberal- Filiala Tintesti

Dnul. Comoescu, initiatorul proiectului de hotarare, da citire referatului de aprobare si irtreaba care este
motivul pentru care a primit raspuns la cererea prin care se solicita atribuirea unui spatiu ca acestia au la
dispozitie doua variante: sa inchirieze sau sa cumpere . Dumnealui este de parere ca legea cblige UAT-ul sa
identifice si'sa inchirieze un spatiu in acest sens, cu atat mai mult cu cat membri PSD se intrunesc chiar in sediul
primariei.



Apoi, se da citire raportului compartimentului de specialitate'

Dl. Iordache tine sa mentioneze ca nu vor duce mobilier sau alte obiecte in spatiul acordat, deci acesta poate

fi folosit in alte scopuri fara probleme.

Deoarece nu sunt 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 inchirierii unui spatiu pentru

sediul partidului National Liberal- Filiala Tintesti se respinge cu 8 voturi "impotriva" : Lambru, Rosu,

Dragan, Tanase, Pandele, Barac, Ilie Si Manole si 5 voturi "pentru" : Iordache, Gomoescu, Mirea, Avram, Visan,

diniotalul de l3 consilieri prezenti la sedinta'

Se trece ta sl patrule : Proiect de hotarare privind imbundtdlirea

gradului de transparenld decizionald tn administra(ia publicd loculd linteqti

Dnul. Iordache da citire referatului de aprobare si arata ca a solicitat sa fie cumparate cate doua panouri

de afisare pentru fiecare sat, pentru afi prezentate proiectele de hotarare si alte diverse anunturi. De exemplu,

anuntul pentru vaccinare, caci cetatenii nu au stiut si nu s-au prezentat.

Dl. primar raspunde ca operatiunea privind vaccinarea a fost in seama medicilor si au fost puse anunturi

in locuri publice. Dumnealui considera ca este de datoria consilierilor locali sa popularizeze stirile de interes

pentru comunitate si nu crede ca acesta solictare vine din partea cetatenilor, ci a dlui. Iordache personal'

Dumnealui considera ca aceste panouri exista deja si nu sunt necesare altele'

Dl. Iordache insista ca acesta solicitare vine din partea cetatenilor, care au multe nemultumiri, cum ar fi
faptul ca nu au fost ridicate cartile funciare inbazaunui tabel si a semnaturii titularului'

Dl. Vasile Matei intervine si arata ca este necesar ca proiectele de hotarare sa fie aduse la cunostinta

cetatenilor, pentru consultare, caci acestia au dreptul legal sa aduca amendamente'

Dl. primar raspunde ca proiectele de hotarare sunt afisate pe site-ul unitatii si in intreaba pe dl. Matei

daca dumnealui a respectat acesta lege pe vremea cand era dumnealui primar'

Dl. Matei raspunde ca nu avea la dispozitie mijloace moderne, cum e internetul si nu dipunea nici de

resurse fi nanciare disPonibile'

Dl. Iordache este de parere ca afirmatiile domnului primar pot fi probate pe loc, deschizand pagina de

internet si verificand daca sunt afisate proiectele de hotarare.

Dl. primar ar dori sa se poarte discutii in consiliu local despre proiecte importante pentru comuna, discutii

constructive, nu contradictorii.

Dl. Iordache intreaba care sunt proiectele la care face referire dl. primar '

Dl. primar raspunde: ap4 canal, sala de sport'

Dl. Iordache doreste sa stie cine a inceput gradinita de la Maxenu.

Dl. primar raspunde ca proiectul a apartinut dlui' Matei'

Dl. Avram arata cape vremea in care dumnealui era director a primit I miliard si jumatate, bani vechi,

pentru arealizafundatia, elevatia si fosa'

Dl. Matei lamureste ca initaitorul proiectului a fost dl. primar Cosma si finantarea initiala a fost de la

lnspectoratul Scolar. Apoi, proiectele in derulare au trecut in sarcina administratiei locale'

Dl. Manole ii solicita dlui. Matei sa informeze asupra demersurilor care au fost facute pentru recuperarea

celor 800 de hectare de teren de la Municipiul Buzau'



D]. Matei considera ca este la indemana consiliului local sa formeze comisii speciale, in conformitate cu
codul administrativ, care pot analiza orice doresc, inclusive aceasta speta. Pe scurt, este vorba despe faptul ca
primaria Buzau nu a avut o baza legala pentru a prelua acesta suprafata, intrucat teritoriul nu poate fi modificat
decat prin lege. In arhiva noastra au fost gasite abia ulterior documente din anul 1968, in bazacarora se putea
face dovada ca acest teritoriu apartine comunei Tintesti. Este de parere ca ar trebui redeschis un proces in
contencios administrativ, cu mari sanse de reusita.

Dl. Manole crede ca nu dispunem de suficiente fonduri financiare si nici persoane instruite pentru a castiga
acesta lupta.

Apoi, se da citire raportului compartimentului de specialitate.

Deoarece nu inai 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 imbundtdyirea gradului de transparenld
decizionald tn administralia publicd locald linteSti se respinge cu 8 voturi "impotriva" : Lambru, Rosu,
Dragan, Tanase, Pandele, Barac, Ilie si Manole si 5 voturi "pentru" : Iordache, Gomoescu, Mirea, Avram, Visan,
din totalul de l3 consilieri prezenti la sedinta.

Se trece ta at cincilM: Proiect de hotarare privind scdderea din
evidenlaliscald a persoanelor decedate din comuna Tintesti, iudetul Buzau

Dnul. primar da citire referatului de aprobare .

Apoi, se da citire raportului compartimentului de specialitate.

Dl. Gomoescu doreste sa stie daca pot fi scazute in acelasi mod si alte bunuri ale celor decedati, cum ar fi
masini.

Dl. primar raspunde ca legea nu prevede acesta procedura, ca aceste bunuri trebuie radiate de la Politie intai.

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, Proiecrul de hotarare privind scdderea din evidenla TrrrAa a persoanelor
decedate din comuna Tintesti, judetul Buzau se aproba cu 13 voturi "pentru" din totalul de 13

consilieri prezenti la sedinta.

Se trece ta of sgsetea punct ae pe o : Proiect de hotarare privind modificarea si
completarea HCL nr.44/2020

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 modificarea si completarea HCL nr.44/2020
se aproba cu l3 voturi "pentru" din totalul de l3 consilieri prezenti la sedinta.

Se trece lq al saptelM: Proiect de hotarare privind prelungiireo termenului
de rambursare a imprumutului acordat de la bugetul propriu al comunei Tintesti rilre Serviciul
Local de Sulubrizare Tintesti



Dnul. primar da citire referatului de aprobare .

Apoi, se da citire raportului compartimentului de specialitate.

Dl. Iordache solicita ca, pe viitor, fiecare persoana care face un referat, sa vina in sedinta de consiliu
si sa il sustina personal. Dumnealui se arata nemultumit de numarul de abonati la serviciul de
salubrizare. Considera ca nu exista o evidenta clara cu numarul de gospodarii si de persoane. Nu este
de acord cu prelungirea imprumutului , mai ales ca nu este mentionata si dobanda.

Dl. Iordache il intreaba pe domnul primar de ce in campania electorala a zis ca angajeaza4 persoane
si apoi, au fost angajate 5 persoane.

Dl. Primar raspunde ca volumul de munca este mare si organigrama prevede 8 posturi.
Dl. Iordache propune ca dintre beneficiarii ajutorului social sa insoteasca masina de gunoi, pentru a

ajuta angajati i serviciul ui.
Dl. Primar explica faptul ca cetatenii dau gunoi mai mult decat capacitatea pubelei si gunoiul este

calculat la tona la groapa de gunoi.
Dl. Iordache propune sa se faca o groapa de gunoi pe razacomunei.
Dl. primar il indeamna pe acesta sa initieze un proeict de hotarare in acest sens.
Dl. Visan intreaba ce se intampla cu persoanele care nu au contract - acestia unde arunca gunoiul.
Dl. primar raspunde ca il ard sau il duc la container, in Municipiul Buzau.
Dl. Primar considera ca este necesar ca taxa pentru gunoi sa fie marita la 9 leiipersoana. De

asemenea, propune ca toti consilierii sa mearga din poarta in poarta pentru a informa cetatenii in
vederea incheierii contractelor.

Dl. Iordache este de parere caar fr binevenite adunarile cetatenesti in care sa fie discutate situatia
economica si alte probleme ale comunei.

Dl. primar nu le consodera necesare.
Dl. Dragan arata ca la Smeeni este o taxa de 70 de lei/an pentru fiecare persoana. Si propune sa

facem si noi o astfel de hotarare.

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 prelungirea termenului de rambursare a
imprumutului acordat de la bugetul propriu al comunei Tintesti catre Serviciul Local de Salubrizare
Tintesti se aproba cu l3 voturi "pentru" din totalul de 13 consilieri prezenti la sedinta.

Se trece to of optute : Diverse

In sala de sedinta rntra dl. Serban Gheorghita, impreuna cu sotia, care solicita rezovareaa doua
probleme:

l. deblocarea drumului la gradina, unde nu au nici cultura taiata.
Dl. Primar arata ca acesta problema a mai fost ridicata de catre dl. Serban si a fost facuta adresa
catre dl. Voicu George, care a afirmat ca a cumparata acest teren de la dl. Serban, fiind
tezolvata situatia. Daca lucrurile nu stau asa cum au fost prezentate, se vor convoca cele doua
parti la sediul primariei pentru clarificarea problemei.

2. I s-a facut carte funciara pe alt loc decat acela unde detine teren" Actele sunt pe terenul de langa
casa, iar cartea funciara frgureaza in alt loc.
Dl. Primar raspunde ca acesta situatie este mai veche decat mandatul sau si nu poate raspunde
pentru fapte din acea vreme.
Dl. Serban este de parere ca este obligatia primarului
ale cetatenilor.

in curs sa rezolve orice frl de probleme

Dl. Matei intervine si arata ca la Maxenu este o situatie mai ampla, fiind rirulte titluri de
proprietate intocmite gresit.



Dl. Pitigoi, in baza legii, solicita o copie a proiectelor de hotarare aflate pe ordinea de zi, a
materialelor prezentate si a minutei procesului verbal.

Dl. Iordache intreaba cand vor fi montate camerele de supraveghere, deoarece in Pogonele au

fost ceva probleme.
Dl. Primar raspunde ca deocamdata nu sunt bani pentru achizitie.
Dl. Iordache intreaba daca a fost facuta receptia la caminul cultural.
Dl. Primar raspunde ca inca nu.
Dl. Iordache lntreaba daca a fost facta adresa catre Electrica privind transformatorul din

Pogonele.
Dna. secretara da citire adresei.
Dnul. Iordache intreaba cand va fi gata noul PUG al comunei.
Dnul. Primar raspunde ca in circa 3 luni de zile'
Dnul. Matei intreaba daca au fost facute demersuri pentru a fr rezovate obiectiunile la PUG.
Dnul. Primar raspunde ca a fost facuta o adresa catre Primaria Buzau si ca, daca mentinem

obiectiunile, nu vom putea intocmi PUG-ul. In plus, luna viitoare se va initia un proiect de hotrarare
privind referendumul pentru unirea comunei Tintesti cu Municipiul Buzau.

Dnul. Iordache doreste sa stie daca a fost rezolvata problema domnului Gheorghe Constantin si

raspunsul pentru situatia juridical a terenului de la vaci, din Pogonele.
Dna. secretarudicitire referatului intocmit de catre dl. Moise privind problema ridicata de dl.

Gheorghe Constantin, iar pentru situatia juridical a terenului se face o informare orala, in bazadatelor
furnizate de compartimentul agricol.

Dnul. lordache solicita ca, pentru sedinta urmatoare, sa se faca o informare scrisa de catre
compartimentul agricol in privinta situatiei juridice a terenului de la vaci.

Dnul. Manole soliCita sa fie montata o oglinda la intersectia din Tintesti, la intrarea spre ferma
Garoflid.

In continuare, dnul. Vasile Matei doreste sa dea citire petitiei nr. 5170129.06.2021 si ar vrea sa

nu fie interrupt.
Inainte de a incePe, dl. Lambru il atentioneaza pe dl. Matei ca are intentia de a-l da in judecata

pentru continutul petitiei.
Dl. Matei da citire petitiei, in care arata situatia tensionata din Comisia de atribuire a numelui

de strazi pentru satul Maxenu. Dumnealui explica cum ca nu a fost convocat la sedinta prin care au fost
hotarate initial numele de strazi, desi facea parte din Comsie si este angajat al primariei, deci a fost
prezent zilnic la serviciu si putea fi anuntat cu usurinta. Ulterior, a depus o contestatie pentru ca a
tonsiderat ca lucarea nu indeplineste conditiile de forma si continut necesare unui act administrativ .

Dnul. primar precizeaza ca a fost si dumnealui prezent la o parte din sedinta invocata, ca dnul.
Matei si dnul. Lambru s-au contrazis pe tot parcusul sedintei si nu toate propunerile de denumiri facute
de dnul. Matei au fost aprobate de catre Comisie. Dumnealui nu intelege care este rostul plangerii
facute de catre dl. Matei.

Dnul. Matei raspunde ca a dorit, pur si simplu, sa aduca si la cunostinta consiliului local situatia
creata.

In replica, dnul. Lambru explica faptul ca dnul. Matei a fost deranjat ca numele de strazi au fost
stabilite initial intr-o seuinta a Comisiei la care dumnealui nu a participat, fiind in caraptina. Ulterior, a

venit cu alte propuneri, care au fost analizate pe rand, dumnealui a cerut mai multe explicatii asupra
personalitatilor piopuse, dar crede ca domnul Matei a fost foarte suparat pentru ca nu au fost aprobate
numele nemurilor sale. Propunerile au fost supuse la vot in comisie. In plus, dumnealui a luat legatura
si cu cetatenii, care au refuiat o parte dintre propuneri. Chiar fost sa invatatoare l-a oprit pe drum si i-a
spus ca nu doreste sa ii fie numele trecut pe nici o strada. Hotararea a fost a comisiei, nu a domnului
Lambru personal.

Legat de acuzele domnului Matei cu privire la gestionarea activitatii primariei, dnul. Lambru spune ca

nu crede ca dnul. Matei este in masura sa faca aprecieri, atata vreme cat dumnealui, cand a fost primar s-a

dovedit incapabil si s-a certat chiar cu viceprimarul, care era din acelasi partid. In ceea ce priveste afirmatia

legata de anii de scoala, dnul. Lambru raspunde caare 12 clase si poate dovedi aceasta cu ac'J. In schimb, crede

ca si de ar fi avut 8 clase, acesta nu este problema domnului Matei. :

Dnul.Matei mentioneaza ca l-a intrebat pe fratele domnului Lambru despre anii de scc:,Ia, caci altfel nu

avea de unde sti. Referitor la acuzaca ar fi dorit sa fie puse nume de strazi cu personalitati care au fost rude cu



dl. Matei, acesta explica faptul ca lucrurile nu stau asa cum au fost prezentate de dl. Lambru si c4 daca au fost
propuse si doua rude ale sale, a fost pentru meritele lor deosebite si nu din alte considerente.

Dnul. Lambru crede ca ar fi fost mai bine ca dl. Matei sa aduca la cunostinta consiliului local care este
timpul pe care acesta il petrece la serviciu.

Dnul. Matei raspunde ca ca sta la serviciu mai mult decat dnul. Lambru.

Dnul' Lambru arata ca dumnealui este ales viceprimar si nu are un program fix, ca si salariatii, avand si
munca de teren.

Dnul. primar intervine, le solicita celor doi sa colaboreze profesional, iar in plan personal, sa isi rezolve
problemele.

In inchiere, dnul. Iordache solicita ca impreuna, toti consiiierii celor doua partide sa mearga prin sate
pentru campania pentru referendum.

Drept care, s-a intocmit prezentul proces verbal.

Presedinte de sedinta,
Consilier, Iordache Lucian

Intocmit,
Consilier juridic, Rotarescu Cristina


