PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 12.10.2016, 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.377 din data de 06.10.2016,
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 Diaconu Gheorghe.
Domnul primar prezinta ordinea de zi :
1.Proiect de hotarare privind validarea rezultatului
pentru alegerea
delegatului satesc al satului Zeletin, comuna Catina, judetul Buzau - prezinta primar
Radu Gheorghe;
2.Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic si a indicatorilor
tehnico-economici pentru investitia “Extindere sistem de alimentare cu apa,
comuna Catina, judetul Buzau” Buzau - prezinta primar Radu Gheorghe;
3.Proiect de hotarare privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului
de investitie “Extindere sistem de alimentare cu apa, comuna Catina, judetul
Buzau” - prezinta primar Radu Gheorghe;
4.Proiect de hotarare privind a sasea rectificare a bugetului local pe anul
2016- prezinta primar Radu Gheorghe.
5.Diverse

Domnul primar supune la vot ordinea de zi care se aproba cu 11 voturi pentru
1. Proiect de hotarare privind validarea rezultatului pentru alegerea
delegatului satesc al satului Zeletin, comuna Catina, judetul Buzau
Dl.primar da citire expunerii de motive: am fost in satul Zeletin la adunarea
sateasca la care au participat un numar de 41 cetateni cu drept de vot, adunare
convocata prin dispozitia primarului; au fost propusi doi candidati –Stanciu Gheorghe
si Drezaliu Ion ; pentru Stanciu Gheorghe au fost 21 voturi pentru, au fost si ceva
nemultumiri , dar acolo s-a respectat legea .
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh. : aviz favorabil .
Dl. Negoita Gheorghe :cetatenii l-au votat pe domnul Stanciu Gheorghe care a
mai fost patru ani delegatul lor, nu sunt probleme, sunt de acord cu proiectul de
hotarare .
Dl. presedinte de sedinta nefiind discutii supune la vot proiectul de hotarare care
se aproba cu 11 voturi pentru .

2.Proiect de hotarare aprobarea proiectului tehnic si a indicatorilor
tehnico-economici pentru investitia “Extindere sistem de alimentare cu
apa, comuna Catina, judetul Buzau” Buzau.

Dl. primar da citire expunerii de motive: cele doua puncte care urmeaza
trebuiesc detaliate; necesitatea investitiei conform U.G. nr.28/2013 ; sursele de apa pe
comuna sunt insuficiente, la fel si pentru Satic, investitia va fii prin PNDR ; cheltuielile
care sunt pentru acesta investitie : izvorul de inmagazinare, statia de tratare, caminele
de apa si hidrantii P.S.I. ; valoarea totala actualizata- pentru ca proiectul este mai
demult, in care este inclus si T.V.A., este de 529,756 mii lei ; investitia se va face pe
domeniul public si se va asigura debitul de apa necesar.
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh. : aviz favorabil .
Dl. Birlodeanu Adrian : suntem de acord, este vorba de Satic –alimentarea cu
apa ; dar de unde ?
Dl. primar : din cele doua surse de apa , pentru ca a treia este infundata.
Dl. Ungureanu Ion : este vorba de apa din Groapa, dar pe Mlacea pleaca terenul.
Dl. Birlodeanu : este foarte bine pentru cetatenii din Satic, dar se ajunge pana la
capatul satului ? stiu ca ei nu au apa, eu am mai pus aceasta problema.
Dl. primar : in Satic au apa din fanatani.
Dl. Birlodeanu : pentru dotarea cu hidranti trebuie sursa de apa puternica, sunt
de acord .
Dl. Coman Gheorghe : facem si canalizare ?
Dl. primar : pe ce vrem noi sa acesam O.G. 28/20113, exista fonduri pe doua
categorii , una : captare apa,transportul, distrubutia pana la proprietar, al doilea este
vorba de canalizare, dar aceste oferte facute U.A.T-urilor sunt sectionate financiar ,
este vorba de bani pe un an financiar , dar trebuie sa fii printre primii , se pota face
proiecte cu apa, canal, reparatie primarie, etc, dar la fel , sa ai norocul sa fii printre
primii , la acesta investitie putem sa avem norocul sa treaca sau nu .
Dl. presedinte de sedinta supune la vot procesul proiectul de hotarare care se
aproba cu 11 voturi pentru .
3.Proiect de hotarare privind aprobarea asigurarii cofinantarii
obiectivului de investitie “Extindere sistem de alimentare cu apa,
comuna Catina, judetul Buzau”.

Dl. primar da citire expunerii de motive: este vorba de participarea noastra prin
proragmul anual, valaoare este de 21.648 lei din valoarea totala, intra lucrari de
dirigentie, asistenta tehnica, consultanta, abtinerea avizelor, din acesta suma noi am
facut cheltuieli din alta suma de am adus proiectul la zi ; in anul 2008 am asanat gropile
de gunoi si am facut serviciul de salubrizare-unde sunt probleme, cum facem cu
gunoiul : trebuiesc stransi bani de la cei care au contracte, de la cei care nu au contract,
oamenii nu constientizeaza si duc gunoiul pe prund.
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh. : aviz favorabil .

Dl.. Popescu Vasile : contributia noastra este o suma acceptabila, pe care o
putem suporta sunt de acord.
Dl. primar : trebuie sa facem un program multianual, stii am mai dus noi proiecte
si le-am adus inanpoi :apa, canal, etc., deci sa nu va surpinda daca nu trece acest
proiect, v-am expicat fondul este limitat.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot procesul proiectul de hotarare care se
aproba cu 11 voturi pentru .
4.Proiect de hotarare privind a sasea rectificare a bugetului local
pe anul 2016
Dl. primar : este vorba de bani care se iau de la cultura si se duc la
reparatii drumuri si apa ; este vorba de structura drumurilor care este in panta,
lipsa de rigole, gropile facute de apa, drumurile stricate de caratul lemenelor pe
ele; trebuie sa facem ceva pentru indreptarea acestora , noi facem lucrari pentru
intretinerea acestora, dar si oamenii trebuie sa faca lucrari in fata casei, si pe
terenul lor ; avem un proiect D.C. 56 Valea Catinei de 8 ani si il tot plimbam.

Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh. : aviz favorabil .
Dl. Birlodeanu : nu cred ca este o problema grava pentru oamenii care trag
lemne pe drum ; referitor la gunoi sa ne uitam si la alte commune – in Posesti prin
hotarare de consiliul local gunoiul se ridica in fiecare saptamana, sunt 4-5 oamenii de
la 416 cu manusi si echipament si ridica gunoiul, asa trebuie si la noi .
Dl. primar : daca plecam de la primarie pana la Corbu oamenii duc gunoiul in
dreptul lui Savu, la Paul,etc. , duc gunoiul acolo , i-am vazut si eu si degeaba am vorbit
cu ei .
Dl. Birlodeanu : nu vreti sa va puneti rau cu ei, dar alti functionari pot , sa gasim
o solutie; referitor la apa cetatenii de pe Valea Catinei de sus de la pripor in sus nu au
apa.
Dl. presedinte de sedinta : au apa, domnul primar are dreptate pamenii strica
drumul cu caratul lemnelor .
Dl. presedinte de sedinta supune la vot procesul proiectul de hotarare care se
aproba cu 11 voturi pentru .
Diverse
Dl. primar :
Trebuie sa discutam organigrama, servicul public de apa, canal, iluminat
public, gunoiul , reorganizarea servicului voluntar pentru situatii de urgenta ;
Usurarea orgnigramei prin distribuirea personalului pentru activitati in
folosul comunitatii ;
Agent agricol nu avem , inginer topo nu, am avut conventie pe cateva luni
cu ACOR pentru postul de agent agricol, nu s-a completat decat un sat, lipsa de
respect;
Avem 21 posturi in orgamigrama dar apa trebuie sa functioneze, am fost
dumineca la Urzicei, bazinul trebuie curatat .

Dl. Preda Ion : consumul apei a cam trecut dar aseara nu era apa , care este
explicatia ?
Dl. primar : teava de aductiune este noua .
Dl. Preda : in Mora Enica la poarta lui Neluta este apa mereu.
Dl. primar : acolo este un robinet de aerisire , suma de la rectificare o avem
pentru teava, odata pe an trebuie curatate si conductele .
Dl. presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei.
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