PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 28.07.2016, orele 8,00
Azi, data de mai sus, a avut loc sedinta ordinara a Consiliului Local Catina, la
Scoala Valea Catinei, convocata prin Dispozitia Primarului nr.299 din data de
22.07.2016, la care a participat un numar de 11 consilieri locali.
Doamna secretara declara deschise lucrarile sedintei si supune la vot procesul
verbal al sedintei anterioare, care se aproba cu 11 voturi “pentru”.
Presedinte de sedinta a fost ales domnul Birlodeanu Adrian.
Domnul primar prezinta ordinea de zi :
1.Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al
bugetului local pe trimestrul II 2016 - prezinta primar Radu Gheorghe;
2.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului
Local in Consiliul de administratie al Scolii gimnazilae nr. 1 Catina pentru anul
scolar 2015-2016 - prezinta primar Radu Gheorghe.
3. Proiect de hotarare privind stabilirea normativelor de cheltuieli privind
consumul lunar de carburanti pentru autovehiculele aflate in dotarea Primarie
Catina – prezinta primar Radu Gheorghe.
4. Proiect de hotarare privind stabilirea masurilor pentru eficientizarea
stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol – prezinta primar Radu
Gheorghe
5. Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei speciale de analiza si
verificare a retelelor de apa si a consumului de apa din comuna Catina –
prezinta dl. primar Radu Gheorghe
6.Raport privind activitatea de solutionare a petitiilor pe semestrul I
2016- prezinta primar Radu Gheorghe .
7.Raport privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu
handicap si situatia indemnizatiilor de insotitor pe semestrul I 2016 – prezinta
primar Radu Gheorghe
8. Diverse .
Domnul primar propune ca a doua marti din luna sa tinem sedintele consiliului
local, prima marti din luna sa avem materialele de sedinta ; mai trebuie sa ne fixam
oameni de raspundere pe probleme de gospodarire in comuna pe fiecare sat ; am dat
drumul la licitatie la apa de la Corbu , dar la Catina ieri s-a consumat 3 vagoane de
apa , deci se uda , nu stiu cine ; supune la vot ordinea de zi care se aproba cu 11
voturi pentru . Desfasurati sedinta normal, a-ti avut materialele , la ora 9.30 trebuie
sa fiu la Buzau la sedinta .
Dl. presedinte trebuia sa discutam si cu aceste sedinte prin satele comunei,
daca era pe ordinea de zi o problema legata de satul Valea Catinei , da veneam in
acest sat, da asa…
Dl. Popescu Vasile : in anul 2008-2009, am intiat un proiect de hotarare in
acest sens , s-a aprobat.

Dl. Coman Gheorghe a fost pentru acel mandat.
Dl. viceprimar : cand vizeaza oamenii din satul respectiv –da, dar sa discutam
in prima sedinta cand va fii si domnul primar .
1. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului
local pe trimestrul II 2016
Dl.viceprimar da citire expunerii de motive.
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh. : aviz favorabil .
Dl. Negoita Gheorghe la acest moment cifrele ne indica ca situatia este
bunisoara, s-a incasat totusi bine, serviciul de contabilitate a trimis instiintari de
plata- a fost un lucru bun.
Dl. presedinte de sedinta nefiind discutii supune la vot proiectul de hotarare
care se aproba cu 11 voturi pentru .
2.Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului
Local in Consiliul de administratie al Scolii gimnazilae nr. 1 Catina pentru anul
scolar 2015-2016
Dl. viceprimar da citire expunerii de motive.
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh. : aviz favorabil .
Dl. presedinte de sedinta prin acest proiect de hotarare au fost desemnati doi
consilieri in Consiliul de Administratie la scoala
Dl. Preda Ion : as propune ca cei doi consilieri sa prezinte situatia de la scoala
unde sunt probleme, ora de educatie fizica se desfasoara deplorabil, nu stiu la
celelalte discipline, sunt de acord cu proiectul de hotarare, se primeste alocatie si
daca nu frecventeaza cursurile scolare.
Dl. Popescu Vasile : nu cred ca noi nu am luat masuri, nu cred ca se primeste
alocatie daca nu se frecventeaza cursurile scolare .
D-na secretara: nu se primeste alocatie daca nu se frecventeaza cursurile
scolare
Dl. presedinte de sedinta supune la vot procesul proiectul de hotarare care se
aproba cu 11 voturi pentru .
3. Proiect de hotarare privind stabilirea normativelor de cheltuieli privind
consumul lunar de carburanti pentru autovehiculele aflate in dotarea Primarie
Catina
Dl. viceprimar : am luat in calcul situatia de pe ultimele 6 luni de zile si asa
am ajuns la calculul din anexa prezenta la proiect., 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. Preda I. : nu mi s-a dat materialele, rog pe d-na secretara sa se dea
materialele de sedinta, nu am avut ce citi,,cum s-a facut calculul este si papucul
trecut care nu functioneaza .
DL Popescu V.: stii doar ca domnul primar merge in toata comuna .
Dl. Birlodeanu A. ; masina primarie o vad mereu in comuna, daca depaseste
cota lunara asta este .
Dl. Preda I. : am fost si eu primar , am fost cu masina mea si nu cosumam
atata, sa fie reduse cotele din proiectul de hotarare, ma abtin.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul proiectul de hotarare care se
aproba cu 6 voturi pentru, domnul Preda Ion, Birlodeanu Adrian, Corbu Cristinel,
Coman Gheorghe si Ungureanu Ion se abtin .
4. Proiect de hotarare privind stabilirea masurilor pentru eficientizarea
stadiului de inscriere a datelor in Registrul Agricol
Dl. viceprimar 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. Popescu Vasile : registrul agricol este cel cel mai mportant document al
primariei, propun ca pe viitor sa se manifeste o maxima seriozitate , trebuiesc
pastrate si in sistem electronic , sunt de acord cu proiectul de hotarare .
Dl. presedinte de sedinta supune la vot procesul proiectul de hotarare care se
aproba cu 11 voturi pentru .
5. Proiect de hotarare privind constituirea Comisiei speciale de analiza si
verificare a retelelor de apa si a consumului de apa din comuna Catina
Dl. viceprimar 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. presedinte : amul trebuie sa intelegea ca apa trebuie contorizata.
Dl. Preda : oamenii vor.
Dl. Pirvan Poescu Gh. : oamenii trebuiesc amendati , isi bat joc.
Dl. Preda : este bagata teava pe sub asfalt si curge continuu.
Dl. Popescu Vasile : am fost la Marin Paraschiv si nu face asa ceva.
Dl Preda Ion : cand s-a inlocuit teava pe la mine , s-a trecut cu ea pe cealalta
parte ca nu stiu ce face Preda, de ce acum teava trece prin curtea omului, noi nu
putem sa verificam.
Dl. Birlodeanu : apa trebuie sa fie pe domeniul public.
Dl. Preda : statia de clorinare functioneaza ?
Dl. viceprimar : da prin picurare.
Dl. viceprimar da citire raportului privind activitatea de solutionare a petitiilor
pe semestrul I 2016 si raportului privind activitatea asistentilor personali ai
persoanelor cu handicap si situatia indemnizatiilor de insotitor pe semestrul I 2016.
Dl. presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei.
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