PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 13.07.2016, orele 7,30
Azi, data de mai sus, a avut loc sedinta de indata a Consiliului Local Catina,
la Primaria Catina, convocata prin Dispozitia Primarului nr.296 din data de
12.07.2016, la care a participat un numar de 10 consilieri locali , dl. Corbu Cristinel
fiind invoit. Doamnal secretara declara deschise lucrarile sedintei si supune la vot
procesul verbal al sedintei anterioare, care se aproba cu 10 voturi “pentru”.
Domnul primar prezinta ordinea de zi :
1.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
2.Proiect de hotarare privind acceptarea sponsorizarii din partea
persoanei juridica S.C.LILIAC COM S.R.L. pentru organizarea zilei comunei
« Dragaica »
3.Proiect de hotarare privind a doua rectificarea a bugetului local pe anul
2016
Domnul primar supune la vot ordinea de zi se aproba cu 10 voturi pentru .
1.Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta
Dl. primar :prin proiectul de hotarare v-am propus ca in fiecare luna sa fie un
consilier presedinte in ordinea alfabetica,
Dl. primar supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu 10 voturi
pentru, deci astazi va fi presedinte de sedinta dl. Birlodeanu Adrian
2.Proiect de hotarare privind acceptarea sponsorizarii din partea
persoanei juridica S.C.LILIAC COM S.R.L. pentru organizarea zilei comunei
« Dragaica »
Dl. primar da citire expunerii de motive: am primit de la SC Liliac Com SRL
suma de 1.500 lei pentru ziua comunei Dragaica pe care i-am si cheltuit .
Dl. Popescu Vasile : stim toti ca acesta sarbatoare este o traditie a comunei,
sunt de acord cu proiectul de hotarare.
Dl. Paraschiv Ion : era mai bine sa fii fost mai multi sponsori , pteam sa
aducem si noi ceva cantareti mai de vaza, 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 .
3.Proiect de hotarare a doua rectificarea a bugetului local pe anul 2016
Dl. primar : incepanjd cu data de 15 ale lunii se va schimba forma de lucru
privind cheltuirea banilor publici; deci la rectificare avem sume aduse din trim.IV in
trim. III pentru invatamant si rectificare cu cei 1.500 lei primiti prin sponsorizare .
Dl. Popescu Vasile : sunt ceva ani buni decand faceam aceasta rectificare
pentru invatamant, sunt de acord cu proiectul de hotarare .

Dl. primar: asigurarile sociale si invatamantul sunt prioritare dar nu stiu ce
vom face cu celelalte categarii de personal.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul proiectul de hotarare care se
aproba cu 10 voturi pentru .
Dl. primar materialele pentru sedinta ordinara din acesta luna sunt gata, va rog
stabiliti ziua si ora pentru acesta.
Dl. Coman Gheorghe : ori dimineata ori dupaamiaza la ora 3 sau 4 .
Dl. Preda Ion : mai bine dimineata .
Dl. presednte de sedinta ramane dimineata tot cum a fost acum.
Dl. primar : avem doua probleme : drumurile de exploatare , o sa venim cu o
propunere la dvs., din 40 Km drumuri jumatate sunt afectate , o parte din ele de
tafurile cu lemne o sa vorbim si cu Ocolul Silvic ; a doua problema va fii paza
terenurilor daca se va fura fructele sunt prune; o alta problema – apa , se taie teava,
se inchide robinetul, nu este bine.
Dl. presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei.
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