PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 09.09.2016, orele 8,00

Azi, data de mai sus, a avut loc sedinta de indata a Consiliului Local Catina, la
Primaria Catina, convocata prin Dispozitia Primarului nr.331 din data de 08.09.2016,
la care a participat un numar de 10 consilieri , dl. Preda Ion – fiind invoit
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 Corbu Cristinel.
Domnul primar prezinta ordinea de zi :
1.Proiect de hotarare privind a patra rectificare a bugetului local pe anul
2016- prezinta primar Radu Gheorghe;
Domunul primar supune la vot ordinea de zi care se aproba cu 10 voturi pentru.
Domnul primar da citire expunerii de motive : am primit ceva bani pentru
invatamant si trebuie sa le dam banii de aceea am tinut-o de indata.
Dl. Popescu Vasile : nu cred ca acopera tot la invatamant , dar cadrele didactice
trebuiesc platite, 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 .
Dl. primar :
- In data de 24 este ziua curateniei, va rog sa participati cu totii la acesta zi ,
sa facem curatenie in comuna, o sa contactam si oamenii cu utilajele, avem
tractorul , pe cei de la ajutor social;
- Drumul de pe Mordana s-a facut cu oamenii, dar trebuie si ei sa stie cand se
face o lucrare trebuie sa vina, nu cand vor ei ;
- In legatura cu asistentii persoanli, nu se pleaca cand se vrea fara sa anunte,
nu pot sa semnez statul de plata cand stii ca nu a fost, a fost plecat o
saptamana si il lasi pe cel bolnav singur, fara mancare, etc.
- Va rog sa va implicati in acesta actiune de curatenie de pe data de 24 .
Dl. Pirvan Popescu Gheorghe : o sa fim pe sate .
Dl. primar : se va face curatenie generala, depozitarea o sa o stabilim unde este
usor accesibil ca fie fie ridicate .
Dl. Birlodeanu Adrian : am avut sedinta la Consiliul de Administratie al scolii
unde a fost si dl. Popescu Vasile , s-a ridicat problema plutei de la scoala care este
periculoasa .
Dl. primar : stiu de ea .
Dl. Popescu Vasile : d-na directoare a mai spus problema spatiului pentru o
clasa, sa functioneze in after school .

Dl. primar : nu, scoala trebuie sa se gospodareasca singura.
Dl. Popescu V. : cu apa s-a rezolvat, dar o clasa va fi dupa-amiaza si nu are unde
invata, eu ma spus sa faca o calsa in scoala veche cu intrare separate.
Dl. primar : relatia administratie si ministerul invatamantului este mai greoaie,
stii cat a durat cu scoala veche pana am demolat-o ; se lucreaza foarte greu; as putea
sa va dau exemplu : nomenclatorul drumurilor nu este facut; avem probleme la fond
funciar, la urbanism, la achizitii, sunt prea multe cerinte . Va dau alt exemplu : satul
acum da bani pentru carti funciare, dar sunt niste pasi de urmat, am vrut si la Catina
sa facem dar nu a vrut nimeni, nici un topograf sa stabilit tariful 60 lei .
Dl. presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei.
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