PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 25.05.2016, orele 14,00
Azi, data de mai sus, a avut loc sedinta extraordinara a Consiliului
Local Catina, la Primaria Catina, convocata prin Dispozitia Primarului nr.
255 din data de 20.05.2016, la care a participat un numar de 10 consilieri
locali si cei doi delegati satesti.
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 Popescu Vasile.
Domnul primar prezinta ordinea de zi :
1.Proiect de hotarare privind modificarea Listei obiectivelor de
investitii publice pe anul 2016 – prezinta primar Radu Gheorghe;
2.Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic si a
indicatorilor tehnico-economici pentru investitia “Refacerea retelelor si a
gospodariei de apa in catunul Catun, sat Corbu, comuna Catina, judetul
Buzau” -Etapa I - prezinta primar Radu Gheorghe
3.Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic privind
“Construire bazin de stocare si distributie apa-Satul Zeletin, comuna Catina”
- prezinta primar Radu Gheorghe;
4.Diverse
Domnul primar va mai propun pe ordinea de zi si proiectul de hotarare
privind interzicerea pasunatului pe pajisti in afara perioadei de psunat,
supune la vot ordinea de zi impreuna cu propunerea care se aproba cu 10
voturi pentru .
1. Proiect de hotarare privind modificarea Listei obiectivelor de
investitii publice pe anul 2016
Dl. primar :da citire expunerii de motive.
Dl. contabil da citire raportului, la proiectul de la Zeletin a fost o suma
mai mare pe care am dus-o la Corbu si restul la puntea pietonala de la
Slobozia.
Dl. primar : lista de investitii ramane aceeasi dar intre ele a suferit
mici modificari .
Dl. Birlodeanu : cand incep aceste lucrari ? cetatenii din Zeletin a
ridicat acesta problema , cand se va realiza acesta lucrare ? stiu este in
sprijinul cetatenilor .
Dl. primar : avem etape pe parcursul oricarui proiect de invetitie .
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 proiectului tehnic si a
indicatorilor tehnico-economici pentru investitia “Refacerea retelelor si

a gospodariei de apa in catunul Catun, sat Corbu, comuna Catina,
judetul Buzau” -Etapa I
Dl. primar da citire expunerii de motive: la proiectul de la Catun, s-a
facut denisiparea, s-a cumparat terenul, s-a intocmit proiectul , acum
valoarea totala este de 255 mii lei fara TVA; suntem la autorizatie de
constructie si lucrarile pot incepe in cel mult o luna de zile; cea mai delicata
problema a fost bazinul de apa, avem statie de tratare, forajul de care am
discutat, o sa mai fie in etapa II-a un foraj, acum hidrantii vor fii mai multi
conform normelor legale in vigoare ; am facut analizele la apa din 2o fantani
si cea mai buna apa a iesit la Ciucir la Corbu , o sa facem clorinarea acum
din 3 in trei zile o perioada .
Dl. Musceleanu Nicolae : referitor la apa potabila, clorul este o
substanta daunatoare pentru oameni, sa nu abuzam din 3 in 3 zile cu
clorinarea .
Dl. primar : va spun ce scrie in normele sanitare astazi, este vorba de
doua pastille la 2 metri cubi de apa, asa mi s-a spus .
Dl. viceprimar : am mai discutat acest proiect de la Catun dar s-a
modificat valoarea datorita hidrantilor care se instaleaza din suta in suta de
metri .
Dl. presedinte de sedinta supune la vot procesul proiectul de hotarare
care se aproba cu 10 voturi pentru .
3.Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic
privind “Construire bazin de stocare si distributie apa-Satul Zeletin,
comuna Catina”
Dl. primar : bazinul de apa este facut pe etape, graba este graba dar nu
este buna, sunt lucrari intarziate din lipsa de bani, s-au adus in comuna 225
mld lei pe lucrarile care se vad, avem cateva si nerezolvate, drumurile, de
bagat piatra, dar terenul este moale datorita ploilor din ultiuml timp.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul proiectul de hotarare
care se aproba cu 10 voturi pentru.
4.Proiect de hotarare privind interzicerea pasunatului pe pajisti in
afara perioadei de psunat
Dl. primar da citire expunerii de motive: normele tehnice spun ca
pasunatul se face la iarba de 11-15 cm, suprafata sa fie asigurata si nu pe
teritorul altuia, primaria trebuie sa colaboreze cu politia, daca vrea sa pasune
si nu are contract inregistrat la primarie nu stie nimeni ?
Dl. Preda I.: pe fanetele particulare nu se pasuneaza, suprafata de izlaz
sa se pasuneze, deci se intra pe izlaz la data de 1 mai .
Dl. primar : in anul 1991 anexa cu izlazul s-a facut pe 226 ha , dar
CAP Catina prin anii 1970 a primit 100 ha de la Chiojdu prin folosinta, am

mers la Chiojdu dupa hartii , deci din 126 ha reale suprafata de 73 ha s-a
impadurit , acum avem padure si au mai ramas 54 ha .
Dl. Paraschiv : sunt patru stani din afara localitatii , trebuiesc chemati
ciobanii sa se duca pe teritoriul lor .
Dl. primar : poate sa ne ajute cineva sa ne spuna cum este cu paza
terenurilor.
D-na secretara : proprietarul este obligat sa-si asugure paza terenurilor
.
Dl. presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei.
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