PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 28.10.2016, orele 14,00

Azi, data de mai sus, a avut loc sedinta de indata a Consiliului Local
Catina, la Primaria Catina, convocata prin Dispozitia Primarului nr.404 din data
de 28.10.2016, la care a participat un numar de 10 consilieri locali, dl. Coman
Gheorghe 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 Diaconu Gheorghe.
Domnul primar prezinta ordinea de zi :
1.Proiect de hotarare privind a saptea rectificare a bugetului local pe
anul 2016
2.Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate si a
indicatorilor tehnico-economici pentru investitia “Punte pietonala, sat Slobozia,
comuna Catina, judetul Buzau” - prezinta primar Radu Gheorghe;
3.Proiect de hotarare privind aprobarea asigurarii cofinantarii obiectivului
de investitie” Punte pietonala, sat Slobozia, comuna Catina, judetul Buzau” prezinta primar Radu Gheorghe;
4.Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului
local pe trimestrul III 2016- prezinta primar Radu Gheorghe.
5. Proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri/demersuri cu
privire la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Eco Buzau 2009” – prezinta
primar Radu Gheorghe
Domnul primar supune la vot ordinea de zi care se aproba cu 10 voturi
pentru.
Dl. primar -de ce am convocat sedinta de indata :
- Pentru rectificare sumele au venit acum, stiati de la inceput ca
sumele la invatamant nu ajung, deci daca nu facem rectificarea
cream nemultumiri ;
- La pct. 2- punte de la Slobozia, o avem inscrisa in Strategia
comunei , in planul de achizitii, de la faza de studiu de
fezabilitate pana la finantare un proiect dureaza intre un an si 3
ani ;
- La pct. 3 contul de incheiere trebuia luat la trimestru ;
- Pentru Asociatai Eco Buzau 2009 avem adresa de la Consiliul
Judetean Buzau .
1. Proiect de hotarare privind a saptea rectificare a bugetului
local pe anul 2016
Dl.primar da citire expunerii de motive: este vorba de sumele date din
TVA pentru invatamant .
Dl. Popescu Vasile : cred ca este ultima rectificare pentru invatamant .

Dl. Codescu Liviu : nu stim, mai sunt niste hotarri judecatoresti .
Dl. Birdloeanu Adrian : sunt de acord, dar pe ordinea de zi am fost
anuntati numai pentru un proiect, trebuie sa stim din timp despre materiale,
acum nu este vina noastra, cand avem multe proiecte pe ordinea de zi sa fim
anuntati din timp, noi am facut un program am zis ca venim numai pentru un
proiect si acum anuntati 5 proiecte.
Dl. Preda Ion: sedintele de indata s-au transformat in sedinte ordinare,
sa fie anunate din timp sa iasa o treba buna pentru comuna, proiectele pentru
comuna vor fi aprobate fara probleme
Dl. presedinte de sedinta nefiind discutii supune la vot proiectul de
hotarare care se aproba cu 10 voturi pentru .
2.Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate
si a indicatorilor tehnico-economici pentru investitia “Punte pietonala,
sat Slobozia, comuna Catina, judetul Buzau”
Dl. primar da citire expunerii de motive: este vorba de puntea de la
satul Slobozia, suma este destul de marisoara, daca mergeam pe varianta sa
cumparam terenul de la proprietar era si mai mul dar, acum trebuie sa
construim gabioane pe malul stang-40 m .
Dl. Birlodeanu Adrian : de acord cu acest proiect dar sa se concretizeze
cat mai repede .
Dl. presedinte de sedinta supune la vot procesul proiectul de hotarare
care se aproba cu 10 voturi pentru .
3.Proiect de hotarare privind aprobarea asigurarii cofinantarii
obiectivului de investitie” Punte pietonala, sat Slobozia, comuna
Catina, judetul Buzau”
Dl. primar da citire expunerii de motive: este vorba de participarea
noastra –cofinantarea la puntea de la Slobozia.
Dl. P[opescu Vasile : trebuie sa fim de acord acest proiect se leaga de
celalalt care l-am discutat, de acord .
Dl. Negoita Gheorghe : este bine sa luam lucrurile din timp, de acord .
Dl. presedinte de sedinta supune la vot procesul proiectul de hotarare
care se aproba cu 10 voturi pentru .
4.Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al
bugetului local pe trimestrul III 2016
Dl. primar : avem foarte mult de lucru la acest capitol .
Dl. Codescu Liviu da citire raportului , la data de 30 septembrie trebuiau
realizate incasarile toate, motive-nu se merge in teren, unii cetateni nu pot
ajunge la primarie .
Dl. primar : am crezut si mai cred in puterea de convingere a respectului
intre oameni, cand se spune ca nu se poate merge in teren ca este o metoda
invechita, trebuie sa gasim o solutie, dar cand spune ca are salariul mai mic
cum poate sa se duca in teren ? Dar toti avem un contract – nu ? avem

regulamentul aparatului de specialitate al primarului aprobat de copnsiliul local
este o instituite unde trebuie sa ne respectam .
Dl. Paraschiv : ar fii ceva probleme aici la incasari, se mai poate incasa,
sa se scoata pe fiecare cat mai are de plata si sa se incaseze .
Dl. Preda Ion : daca nu se incaseaza avem o problema, personalul care
se ocupa de incasari sa stea si in teren sa incaseze de la toata lumea, nu
nominalizez pe nimeni .
Dl. primar : ii tinem in brate, eu sunt primul, dar nu avem bani sa platim
asistentii personali .
Dl. contabil : in functie de gradul de incasare a veniturilor proprii se da
si sume defalcate pentru la anul.
Dl. primar : mai avem o problema cu concediile de odihna sa se plece in
concediu cu dispozitie ; am dat o dispozitie pentru anchete sociale si dupa o
saptamana nu se resolvase, sa-mi spuneti cate zile l-ati gasit pe Radu
dormind? deci astazi dam dispozitie sa se mearga in teren sa se incaseze .
Dl. contabil : cand mai discutam solicit sa fie si casierii invitai la sedinta.
Dl. primar : am spus odata ca aparatul de specialitate al primarului sa
vina la sedintele de consiliu ; bugetul nostru va fii mai mic fata de acum 3 ani.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot procesul proiectul de hotarare
care se aproba cu 10 voturi pentru .
5. Proiect de hotarare privind aprobarea unor masuri/demersuri
cu privire la Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara “Eco Buzau
2009”
Dl. primar ; va rog sa luati act, este vorba de probleme de mediu .
Dl. Birlodeanu Adrian : mereu am fost de acord dar ne avantajeaza ?
Dl. primar : sunt mai multi .
Dl. presedinte de sedinta supune la vot procesul proiectul de hotarare
care se aproba cu 10 voturi pentru .
Diverse
Dl. primar : avem organizarea alegerilor dar fiecare candidat va venii cu
cate doua afise, dar o sa dicutam alta data.
Dl. presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei.
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