PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 26.09.2016, orele 8,00
Azi, data de mai sus, a avut loc sedinta ordinara a Consiliului Local
Catina, la Primaria Catinea, convocata prin Dispozitia Primarului nr.334 din
data de 20.09.2016, 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 Corbu Cristinel.
Domnul primar prezinta ordinea de zi :
1.Proiect de hotarare privind completarea Inventarul bunurilor
care apartin domeniului privat al comunei Cătina, judetul Buzau prezinta primar Radu Gheorghe;
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a
functiilor publice pe anul 2017 - prezinta primar Radu Gheorghe;
3.Raportul Comisiei speciale de verificare si analiza a retelor si a
consumului de apa potabila in comuna Catina - prezinta consilier
Popescu Vasile.
4. Diverse.
Domnul primar supune la vot ordinea de zi care se aproba cu 11 voturi
pentru .
1.Proiect de hotarare privind completarea Inventarul bunurilor
care apartin domeniului privat al comunei Cătina, judetul Buzau
Dl.primar da citire expunerii de motive : completam Inventarul
domeniului privat al comunei cu doua terenuri care vor fi folosite pentru
activitati economice, picnic si obor de animale, aceste terenuri sunt intre cele
doua diguri, nu a fost solicitate pentru ca sunt terenuri neproductive
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh. : aviz favorabil .
Dl. Popescu Vasile : aceste terenuri in anul 1975 au fost inundate de
ape, este foarte bine sa le trecem in domeniu privat, sa se faca un picnic, un
obor pentru animale, sunt de acord cu proiectul de hotarare .
Dl. Negoita Gheorghe: sunt de acord, aceste terenuri nu au fost
revendicate, poate vine cineva sa le valorifice, sa se faca ceva util pentru
comuna .
Dl. Birlodeanu Adrian : nu stiu cat este de bun picnicul si oborul care era
pe Valea catinei, dar in principiu sunt de acord, nu sunt impotriva, dar acolo
au fost gradini nu sunt si acum ?
Dl. primar : terenul se afla intre digul din 1975 si digurile noi, nu intram
pe locul oamenilor .
Dl. presedinte de sedinta nefiind discutii supune la vot proiectul de
hotarare care se aproba cu 11 voturi pentru .

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a
functiilor publice pe anul 2017
Dl. primar da citire expunerii de motive: este vorba de planul de coupare
al functiilor publice, sunt doua persoane care vor promova la anul; avem
foarte multe posture vacante : ing topo, la asistenta sociala, la urbanism .
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh. : aviz favorabil .
Dl. Popescu Vasile : in toate domeniile sunt prevazute aceste lucruri cu
un an inainte, ca sa fie prevazute fondurile necesare, sunt de acord.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot procesul proiectul de hotarare
care se aproba cu 11 voturi pentru .
3.Raportul Comisiei speciale de verificare si analiza a retelor si a
consumului de apa potabila in comuna Catina
Dl. Popescu Vasile da citire Raportului Comisiei speciale de verificare si
analiza a retelor si a consumului de apa potabila in comuna Catina.
Dl. Popescu Pirvan Gheorghe: aoclo sus la noi pe Motruna trebuiesc
curatate bazinele, apa vine murdara, tulbure.
Dl. primar : cred ca analiza acesta este benefica si pentru noi si pentru
masurile care trebuiesc luate, clorinarea trebuie facuta periodic, pe viitor apa
va trebui platita si trebuie sa fie curate .
A venit si domnul Olaru Gheorghe din orasul Patarlagele .
Dl. primar : referitor la pregatirile pentru iarna nu interezeaza pe
nimeni, se spune ca vine instalatorul de la primarie dar nu poate face fata,
este singur.
Dl. Popescu Pirvan Gheorghe : acolo la noi sus oamenii vor sa mearga
intr-o dumineca sa curatam bazinele, apa vine foarte tulbure si in bazin este
murdara.
Dl. primar : vine din stanca in bazin nu inteleg cum vine murdara.
Dl. Olaru Gheorghe : am venit cu rugamintea sa ne ajutati in problema
apei din Pasaroi, am gasit meserias , dar trebuie sa ne ajutati cu utilajele de la
primarie , o sa tinem legatura prin domnul Dorel Olaru .
Dl. primar : am discutat nu putem primii bani din sponsorizari , avem
proiect, conducta se poate inlocuii , dumneavostra ne dati panouri, deci
trebuie sa trecem la treaba , sa vad pe unde este baiatul care este in
condediu, terenul este o parte in domeniul public, o parte in privat .
Dl. presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei.
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