PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 28.04.2016, orele 14,00
Azi, data de mai sus, a avut loc sedinta ordinara a Consiliului Local Catina, la
Caminul Cultural Catina, convocata prin Dispozitia Primarului nr. 214 din data de
21.04.2016, la care a participat un numar de 10 consilieri locali si cei doi delegati
satesti. Ca invitati a participat domnul Gheorghiu Marian, Godea Traian Gheorghe,
Tudorache Gheorghe, Albinoiu Dumitru, Costache Constantin, Diaconu Gheorghe,
Geanta Virgil, Bejgu Gheorghe si doamna Tudor Filofteia.
Doamna secretara declara deschise lucrarile sedintei si supune la vot procesul
verbal al sedintei anterioare, care se aproba cu 10 voturi “pentru”.
Presedinte de sedinta a fost ales domnul Popesc-Pirvan Gheorghe.
Domnul primar prezinta ordinea de zi :
1.Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al
bugetului local pe trimestrul I 2016 – prezinta primar Radu Gheorghe;
2.Proiect
de
hotarare
privind
aprobarea
documentatiei
„ACTUALIZARE PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA CATINA,
JUDETUL BUZAU” – prezinta primar Radu Gheorghe;
3.Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii
contractului de comodat nr.2201/30.04.2015 incheiat intre Consiliul Local
Catina si C.M.I. Uruc Constantin- prezinta primar Radu Gheorghe;
4.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de analiză si acoperire
a riscurilor în situatii de urgentă, în comuna Catina, judetul Buzău -prezinta
primar Radu Gheorghe.
5.Diverse.
Domnul primar la diverse o sa va aduc la cunostinta realizarile la zi si
continuarea acoperii fantanilor din comuna, supune la vot ordinea de zi care se
aproba cu 10 voturi pentru .
1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului
local pe trimestrul I 2016
Dl. primar : referitor la incheierea contului de executie pe trimestrul I 2016,
situatia ar fii acceptabila, dar masurile luate de ANAF sunt foarte stranse, acum
solicitam plata amenzilor inaintea achitarii impozitului.
Dl. contabil da citire raportului.
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh. : aviz favorabil .
Dl. viceprimar : analizand proiectul de hotarare cred ca situatia incasarilor este
destul de buna, compartimentul de impozite si taxe locale a facut somatii, acum la
acest moment situatia este buna, sunt de acord cu proiectul de hotarare.
Dl. presedinte de sedinta nefiind discutii supune la vot proiectul de hotarare
care se aproba cu 10 voturi pentru .

2.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei „ACTUALIZARE
PLAN URBANISTIC GENERAL COMUNA CATINA, JUDETUL BUZAU”
Dl. primar da citire expunerii de motive: este vorba de actualizare plan
urbanistic general, am extins suprafata de intravilan, am primit toate avizele, a durat
destul de mult, am avut o prelungire facuta cu dumneavoastra, am facut dezbateri
atat pe site-ul Primariei cat si cu cetatenii; ce-a mai amanuntita dezbatere a fost
facuta la mediu, este o treaba adusa la zi si care poate da satisfactie.
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh. : aviz favorabil .
Dl. Preda Ion : acum catva timp s-a discutat problema drumurilor, ca era
drumuri de exploatare, acum in acest plan sunt prinse aceste drumuri ?
Dl. primar : sunt prinse toate drumurile in planul urbanistic general, dar
lucrarea de care spuneti este alta, trebuiesc masurate toate drumurile si intocmit
nomenclatorul stradal; avem si drumuri foarte mici, pe care avem probleme
referitoare la situatii de urgenta-nu avem accesibilitate; s-a facut modificari si la apa,
acum norma pentru hidranti este la 100 m si noi trebuie sa ne conformam ; referitor
la nomenclatorul dumurilor : Moara Enica este masurata, drumul la Slobozia la fel,
la Valea Catinei drumul principal; la Corbu nu este masurat drumul de pe Vale, la
Tronari, drumul de la Canal, drumul de la CAP ; la Catina nu este masurat drumul de
la Biserica, drumul din Satic, Motruna sus, dar cheltuiala pentru nomenclatorul
stradal va fi mai mare decat pentru Planul Urbanistic General.
Dl. viceprimar : acest plan urbanistic general a fost in dezbatere publica pe
site-ul Primariei, a fost marita suprafata de intrravilan, sunt de acord cu proiectul de
hotarare .
Dl. presedinte de sedinta supune la vot procesul proiectul de hotarare care se
aproba cu 10 voturi pentru .
3.Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii valabilitatii
contractului de comodat nr.2201/30.04.2015 incheiat intre Consiliul Local
Catina si C.M.I. Uruc Constantin.
Dl. primar : referitor la acest proiect de hotarare stiti despre ce este vorba, cu
domnul doctor Uruc Constantin sa prelungim contractul de comodat.
Dl. Paraschiv Ion : sunt de acord cu proiectul de hotarare .
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh.: aviz favorabil.
Dl. Popescu Vasile : dat fiind faptul ca domnul doctor Uruc presteaza servicii
pentru majorittatea cetatenilor, sunt de acord.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul proiectul de hotarare care se
aproba cu 10 voturi pentru.
4.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de analiză si acoperire a
riscurilor în situatii de urgentă, în comuna Catina, judetul Buzău .
Dl. primar da citire expunerii de motive.

Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popescu V. Paraschiv I. si Negoita Gh.: aviz favorabil .
Dl. Preda I.: problema este foarte importanta , este izvorul langa primarie unde
s-au constuit niste podete, sa luati masuri si sa discutati cu cei care au ocnstruit
aceste podete.
Dl. primar : debitul de apa este calculat la nivelul lui Catina, avem semnale de
alunecari de teren la suprafata cat si la adancime.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul proiectul de hotarare care se
aproba cu 10 voturi pentru.
Diverse .
Dl. primar va prezint lucrarile care le-am facut:
-Puntea Corbu, aductiune apa Catun; gabiaone; iluminat public, asfalt
Corbu; anexa camin Corbu; intretinere drumuri de expoatare; apa-Catina-Motruna;
after school; scoala noua; Piata comunala; avem proiect pentru Caminul Catina;
podetul usor auto; Valea Catinei- aductiunea cu apa; bazine; digurile de la Soare;
intretinerea Izvorul Tronari; reparatii scoala si Biserica Veche; Slobozia-adunctiunea
cu apa dar a plecat terenul ; la Valea-iluminat la Trampalai ; la Catina-iluminat pana
la Macelaru; la Zeletin – dispensar-proiect; grup sanitar , apa, vreau sa verific
lampile de la Zeletin daca sunt arse .
Dl. Birlodeanu Adrian : de terenul de sport nu a-ti spus nimic, captarea de apa
nu este data in folosinta .
Dl. primar : este teren cumparat de primarie – doua hectare, este nivelat , daca
spuneti ca comuna Catina nu are unde sa faca sport eu sunt de acord , trebuie sa
privim lucrurile asa cum sunt, avem probleme la drumuri la Voinari si la Tronari
unde nu putem intra .
Dl. Birlodeanu : acela nu este teren de sport , m-ati inteles gresit .
Dl. primar: vedem la scoala veche, acolo se vrea o biblioteca si un muzeu al
satului .
Dl. primar: vreau sa continui cu proiectul pentru adaposturi la fantani si
siguranta acestora, suntei de acord ?
Dl. Preda : este lege trebuie acoperite.
Dl. primar : sursa de apa la Catina este din captari si din fantani care sunt in
numar de 60 si 40 sunt folosite de cetateni , deci cele 40 trebuiesc curatate, clorinate,
adapostite si cu capace; acesta lucrare am facut-o la 8 fantani , am cumparat
scandura, am luat tigala de la Cisalu, ne trebuiesc coame si continuam si la celelalate
fantani; tigala ar fii la Corbu la fostul CAP, dar nu o sa iau , o sa va distribui lista cu
lucrarile, deci avem o valoare maximal a materialor si a lucrarilor .
Dl. presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
POPESCU-PIRVAN GHEORGHE

SECRETAR,
DIACONU DORINA

