
Secretar,

Initiator 

1 2

1/14.01.2021 Primar

2/14.01.2021 Primar

3/14.01.2021 Primar

4/14.01.2021 Primar

5/14.01.2021 Primar

6/16.02.2021 Primar

Registru proiecte de hotarari pentru anul 2021

Numărul și
data

proiectului 
Denumirea proiectului 

Aprobarea criteriilor proprii de acordare a ajutoarelor de
urgenta precum si a prestatiilor financiare exceptionale

pentru anul 2021
Aprobarea Planului de actiuni si de lucrari de interes

local pe anul 2021, pentru repartizarea orelor de munca
prestate lunar de catre persoanele majore apte de munca

din familia beneficiara de ajutor social
Utilizarea excedentului aferent anului 2020 pentru anul

2021
Alegerea presedintelui de sedinta , pentru sedintele

Consiliului local al comunei Tintesti , lunar, in ordine
alfabetica

Aprobarea Strategiei de dezvoltare locala a comunei
Tintesti pentru perioada 2021 - 2027

Aplicarea planului de tarifare zonala in cadrul
municipiului Buzau si a ADI Buzau- Maracineni



Secretar,

7/16.02.2021 Primar

8/16.02.2021 Primar

9/18.02.2021 Primar

10/01.03.2021 Primar

11/01.03.2021 Primar

12/02.03.2021 Primar

13/12.03.2021

14/12.03.2021

Aprobarea modificarii Actului Constitutiv si Statutului
Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara "PROGAZ
BUZAU 2020" la care Comuna este membru asociat
Aprobarea revocarii Anexei 2 si modificarea HCL

nr.41/16.10.2020
Revocarea Hotararii Consiliului Local Tintesti

nr.56/27.11.2020, privind aprobarea Nomencaltorului
stradal al Comunei Tintesti

Executie bugetara aferenta trimestrului IV a anului 2020

Insusirea rapoartelor anuale de evaluare a aplicarii Legii
nr.544/2001 si 52/2003

Aprobarea amplasamentului statiilor publice pentru
traseele judetete care tranziteaza comuna Tintesti

Aprobarea Regulamentului pentru stabilirea
metodologiei de repartizare si atribuire a terenurilor in

baza Legii nr.15/2003, privind sprijinul acordat tinrerilor
pentru construireas unei locuimnte proprietate personala,

republicata, cu modificarile si completarile ulterioare,
precum si a Criteriilor suplimentare de selectie a

solicitarilor de terenuri pentru construirea locuintei in
baza Legii nr.15/2003,

Consilier local  Avram Ion

Aprobarea regulamentului de acordare a ajutoarelor de
urgenta , altele decat cele stabilite de art.28 din Legea

nr.416/2001, privind venitul minim garantat cu
modificarile si completarile ulterioare.

Consilier local Mirea Emilian



Secretar,

15/12.03.2021

16/12.03.2021

Desemnarea unei persoane din aparatul de specialitate al
primarului  pentru activitatea de actualizare a site-ului

UAT Tintesti, ori de cate ori este necesar, cu indatoririle
ce ii revin pentru aceasta activitate, inscrierea in fisa
postului, in diagrama de relatii cu compartimentele si

raspunderea acestei persoane in fata conducerii primariei
si a consiliului local.

Consilier local  Iordache Lucian

Aprobarea Planului Local de Actiuni pentru Mediu
(PLAM)

Consilier local  Visan Ion
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