
Secretar,

   
Anexa la adresa nr.

privind Hotărârile C.L. al

Tipul ședinței 

1 2 3 4 5 6 7
41/16.10.2020 1 0 1 0 0

42/16.10.2020 1 0 1 0 0

Comunei Ţinteşti

Numărul și
data hotărârii

Denumirea actului administrativ 
(conform titlului actului administrativ)

Act cu caracter
normativ
Da=1/Nu=0

Obiecțiile formulate de
secretarul u.a.t-ului

Da=1/Nu=0
Ordinară

Da=1/Nu=0

Extraordina
ră

Da=1/Nu=0

De îndată
Da=1/Nu

=0

Aprobatea taxelor si impozitelor pentru
anul 2021

Aprobarea solicitarii de prelungire a
Scrisorii de garantie de la Fondul National

de Garantare a Creditelor pentru
Intreprinderi Mici si Mijlocii SA-IFN,
pentru proiectul integrat finantat prin

PNDR 2014-2020 prin Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurala

Submasura 7.2-Investitii increante si
modernizarea infrastructurii de baza la

scara mica intitulat"Modernizare
Gradinita program normal sat Maxenu,

comuna Tintesti, judetul Buzau"



Secretar,

43/16.10.2020 1 0 1 0 0

44/16.10.2020 1 0 1 0 0

Aprobarea solicitarii de prelungire a
Scrisorii de garantie de la Fondul National

de Garantare a Creditelor pentru
Intreprinderi Mici si Mijlocii SA-IFN,
pentru proiectul integrat finantat prin

PNDR 2014-2020 prin Fondul European
Agricol pentru Dezvoltare Rurala

Submasura 7.6-Investitii asociate cu
protejarea patrimoniului cultural intitulat

"Modernizare Camin Cultural sat Tintesti,
comunaTintesti, judetul Buzau"

Aprobarea implementarii proiectului
"Dotarea unitatilor de invatamant

preuniversitar de stat cu echipamente de
protectie medicala de tip masti de

protectie medicala, dezinfectanti, precum
si alte echipamente de acest tip, necesare

pentru a preveni raspandirea coronavirului
SARS-Cov2 in comuna Tintesti, judetul

Buzau"



Secretar,

45/16.10.2020 1 0 1 0 0

46/16.10.2020 1 0 1 0 0

47/16.10.2020 1 0 1 0 0

Aprobarea infiintarii Unitatii de
Management a Proiectului (UIP) pentru

proiectul "Dotarea unitatilor de
invatamant preuniversitar de stat cu

echipamente de protectie medicala de tip
masti de protectie medicala, dezinfectanti,
precum si alte echipamente de acest tip,
necesare pentru a preveni raspandirea
coronavirului SARS-Cov2 in comuna

Tintesti, judetul Buzau"
Aprobarea obiectivului de investitii si

implementarii proiectului cu tema
"Achizitia de echipamente din domeniul
tehnologiei-it mobile, respectiv tablete,

echipamente si dispozitive necesare
activitatii didactice pentru elevii si cadrele
didactice din invatamantul preuniversitar,

comuna Tintesti, judetul Buzau"
Aprobarea infiintarii Unitatii de

Managementa a Proiectului (UIP) pentru
proiectul  "Achizitia de echipamente din
domeniul tehnologiei-it mobile, respectiv

tablete, echipamente si dispozitive
necesare activitatii didactice pentru elevii

si cadrele didactice din invatamantul
preuniversitar, comuna Tintesti, judetul

Buzau"



Secretar,

48/16.10.2020 1 0 1 0 0Aprobarea organigramei si a statului de
functii pentru anul 2020 al aparatului de

specialitate al primarului comuna Tintesti
si serviciul public de interes local din
subordinea Consiliului local Tintesti"
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