PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 30.08.2016, orele 8,00
Azi, data de mai sus, a avut loc sedinta ordinara a Consiliului Local Catina, la
Primaria Catina, convocata prin Dispozitia Primarului nr.317 din data de 24.08.2016,
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 Coman Gheorghe.
Domnul primar prezinta ordinea de zi :
1.Proiect de hotarare privind a treia rectificare a bugetului local pe anul 2016prezinta primar Radu Gheorghe;
2.Proiect de hotarare privind desemnarea consilierilor locali din cadrul
Consiliului Local Cătina în vederea participării la alegerea delegaților sătesti din
satele Zeletin și Slobozia - prezinta primar Radu Gheorghe.
Domnul primar supune la vot ordinea de zi care se aproba cu 11 voturi pentru
1. Proiect de hotarare privind a treia rectificare a bugetului local pe anul
2016
Dl.primar da citire expunerii de motive: avem a treia rectificare bugetara sunt
bani veniti pentru copiii cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de
masa 2016.
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh. : aviz favorabil .
Dl. Popescu Vasile : este un singur copil de aceea suma este mica, de acord cu
proiectul de hotarare, pana acum nu s-a dat nimic, copilul este al lui Sirbu din
Slobozia, este un copil cu probleme.
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 consilierilor locali din cadrul
Consiliului Local Cătina în vederea participării la alegerea delegaților sătesti
din satele Zeletin și Slobozia
Dl. primar da citire expunerii de motive: pentru satele care nu au consilieri
locali legea ne da dreptul sa punem un delegat satesc, un reprezentant al acestor sate
care sa-i reprezinte in consiliul local ; in proiectul de hotarare am pus din fiecare
formatiune politica .
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh. : aviz favorabil .
Dl. Negoita Gheorghe : orientarea a fost buna din fiecare formatiune politica,
oamenii vor alege prin vot un repreentant al lor, sa fie un om capabil , sa-i reprezinte,
sunt de acord cu proiectul de hotarare .

Dl. Preda Ion legea prevede acest lucru dar nu si obliga, consider ca nu este
necesar pentru satele Zeletin si Slobozia , sa se faca economie la buget, cred ca noi
cei 11 consilieri putem sa acoperim si aceste sate, nu cred ca sunt probleme asa mari,
eu vreau sa fiu la Zeletin , nu sunt de acord cu acesti delegati satesti, cred ca cele mai
multe comune din judet nu au delegati satesti, nu suntem o comuna foarte bogata sa
ne permitem delegati satesti .
Dl. Paraschiv Ion : nu sunt de acord cu domnul Preda Ion, cei care au fost
delegati satesti nu si-au adus contributia dar nici noi consilierii locali nu ne-am
omorat.
A venit si domnul Stanciu Gheorghe din Zeletin .
Dl. primar : drepturile se castiga prin vot si se dau prin lege; lucrul in consiliul
local nu se face prin copiere ci prin obligatiile care sunt legale; obligativitatea de a
transmite continutul legilor o aveti dumneavostra, primarul, secretarul .
Dl. Birlodeanu Adrian : nu trebuie sa tinem cont de numarul de locuitori …in
sedintele anterioare cand au fost probleme in Slobozia, Zeletin domnul primar a spus
ca sunt case si oameni putini pentru proiecte, dar din 11 consilieri putem sa acoperim
si cele doua sate, cei doi delegati satesti care au fost nu s-au implicat deloc , in
Zeletin apa neterminata, in Slobozia, apa, puntea , drumurile..nu s-a rezolvat nimic;
Eu la fel ca domnul Preda as vrea sa iau Slobozia cu placere, am face ceva economie
la bugetul local.
Dl. presedinte de sedinta : si asa suntem prea multi, de acord cu domnul Preda
si Birlodeanu .
Domnul Popescu Vasile : desemnarea delegatilor satesti prezinta importanta
pentru locuitarii acestor sate, s-a ceeat un precedent in mandatul trecut, sunt de acord
cu proiectul de hotarare, am mai mare incredere in delegati satesti decat in noi .
Dl. primar : va inteleg care sunt interesele dumneavostra, noi trebuie sa ne
apucam sa antrenam oamenii la viata comunitatii, toata lumea zice “ sa faca
primaria”, ce economie sa facem cu 120 lei/ luna? Economie faceati cand tineati
sedintele consiliului local odata la 3 luni de zile , dumneavoastra nu a-ti vrut sa
cinstim eroi neamului .
Dl. Birlodeanu Adrian : nu am fost impotriva, dar langa acel monument se
putea amenaja si un parc de joaca , sa ne spuna domnul Stanciu ce s-a rezolvat
pentru satul Zeletin .
Dl. Stanciu Gheorghe : s-au rezolvat din probleme, dar domnule Birlodeanu
nu a-ti venit niciodata in satul Zeletin .
Dl. Birlodeanu A. : chiar in sedinta de consiliul local a-ti ridicat problema ca
nu s-a facut nimic in acest sat, delegatii satesti sa vina in sprijinul cetatenilor.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot procesul proiectul de hotarare care se
aproba cu 6 voturi pentru si 5 voturi impotriva .
Dl. Preda Ion : sa facem o analiza a cheltuielilor ; in sedinta de consiliul local
s-a aprobat benzina pentru o masina din parcul auto.

Dl. primar : a trecut Campania electorala, dumneavoastra a-ti aprobat
consumul lunar de carburanti pentru mijoacele de transport in functiune, nu ai sa
vezi ca am luat cuie pentru scandura …
Dl. Preda : a-ti luat geamuri .
Dl. primar : a trecut campania, a-ti terminat cu mosul, cu bosorogul.., Preda tu
esti cinstit numai Radu este hot .
Dl. Preda Ion : nu am dat teava pe Motruna pentru campanie .
Dl. primar : nu am dat pentru mine , am dat la trei case .
Dl. presdinte de sedinta : cine v-a spus de teava domnule Preda ?
Dl. Preda : persoana respectiva mi-a spus ca mi-a dat teava sa-l votez .
Dl. Praschiv : cele trei-patru familii se folosesc de teava.
Dl. presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei.
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