Proces- verbal
incheiat astazi, 23.11.2016, 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.421 din 17.11.2016 la care a
participat un numar de 11 consilieri locali si delegatul satesc , Stanciu Gheorghe.
Sedinta este publica. Participa si invitati : Soare Gheorghe, Pasaroiu Ilie, Popescu
Constantin, precum si salariati ai Primariei, Albinoiu Dumitru si Tihu Gheorghe.
Presedinte de sedinta a fost ales dl.Negoita Gheorghe.
Dl. presedinte supune la vot procesul - verbal al sedintei anterioare, care se aproba
cu 11 voturi « pentru ».
Dl. presedinte da cuvantul dl. primar pentru a prezenta ordinea de zi :
1.Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii prin act aditional a
Contractului de inchiriere nr.4796/7.12.2011 incheiat intre Primaria comunei Catina
si d-na Nitu Maria - prezinta primar Radu Gheorghe.
2.Proiect de hotarare privind a opta rectificare a bugetului local pe anul
2016 - prezinta primar Radu Gheorghe.
3.Proiect de hotarare privind aprobarea transformarii functiei publice de
executie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional asistent din cadrul
Compartimentului de asistenta sociala si autoritate tutelara in inspector, clasa I,
gradul profesional debutant - prezinta primar Radu Gheorghe.
4.Proiect de hotarare privind
modificarea si completarea HCL
nr.43/28.07.2016 privind
stabilirea normativelor proprii de cheltuieli privind
consumul lunar de carburanti pentru autovehiculele aflate in dotarea Primariei
comunei Catina - prezinta primar Radu Gheorghe.
5.Diverse.

Dl.presedinte supune la vot ordinea de zi, care se aproba cu 11 voturi « pentru ».
Dl.primar : propun dezbaterea intai a punctului 4 de pe ordinea de zi :
4) Proiect de hotarare privind
modificarea si completarea HCL
nr.43/28.07.2016 privind
stabilirea normativelor proprii de cheltuieli
privind
consumul lunar de carburanti pentru autovehiculele aflate in
dotarea Primariei comunei Catina
deoarece cei doi soferi de pe microbuzele scolare, Albinoiu Dumitru si Tihu
Gheorghe trebuie sa plece sa duca copii acasa de la scoala.

Dl.primar : dumneavoastra ati aprobat o hotarare privind consumul de carburanti pe
perioada de vara s-a plecat de la consumul din cartea tehnica si informatii de la vecini (
Calvini, Chiojdu). In consumul in care s-au incadrat pana acum ei se incadreaza in 13 l si
ceva. In privinta acestui consum exista discutii. Prin dispozitie a primarului, s-a facut o
comisie care sa constate consumul. Consumul rezultat a fost cam ambiguu, trebuia sa se
tina cont de timpii de pornire si oprire, incalzire, etc.. Microbuzul trebuie incalzit , se
consuma de la 0,4 l in sus. Daca mergi pe traseu se constata urmatoarele : daca plecam de
la Valea Catinei si intalnim un copil din clasa I sau clasa 0, ce facem - il luam sau nu ?;
oprim sau nu daca copilul nu a ajuns la statie ? El nu se incadreaza in numarul de statii. Alt
exemplu : a plecat catre scoala-o parte din copii pleaca – e un risc pentru primarie, scoala

care trebuie sa asigure urcatul copiilor ; exista si posibilitatea de accidente ( stiti cazul din
Moldova) ; raspunderea este foarte mare, e bine sa prevenim. Discutand de consum , noi
facem prestatia pentru care au fost date microbuzele de scoala.Mai sunt si activitati
extrascolare –vizite extrascolare, deplasari pentru schimbatul cauciucurilor, reparatii,
verificari tehnice periodice, et. Sunt 3 tipuri de consumuri .Atunci cand microbuzul merge
pe un drum plan, consuml va fi mai mic decat consumul care se face astazi ( ex. :
drumurile din Slobozia, Valea Catinei, drumuri in panta ; tineti cont si de configuratia
drumurilor, analizati dumneavoastra.
Inchei cu urmatoarea treaba : consumul de 13,3 l-13,6 l pe perioada de vara se
incadreaza in hotararea anterioara. Acum propunem 15,33 l fiind iarna.
Referitor la dispozitia care am dat-o, dintr-o eroare de calcul s-a ajuns las un consum
de 16 l si ceva, respectiv 17 l si ceva. Eu respect punctul de vedere al comisiei care spune
ca consumul rezultat nu e real si propune sa se stabileasca de un specialist dar nu este asa.
Am pus motorina cu bidoane de plastic, nu am pus la « boloboc » microbuzul, curge pe
« gatul » de umplere…
Propunem consumul de 15,33 l/suta si completam hotararea cu 15,33 %, precum si
cu traseele /programele celor doua microbuze scolare.
Dl.presedinte : discutii.
Dl.primar : ati intels expunerea ?
Dl.Birlodeanu : ne-ati lasat fara cuvinte. Consumul este bun, este foarte bine, tinand
cont de activitatile extrascolarare.Astea nu se fac separat, la numarul de km ? Pe traseu mai
sunt copii, asa e, care nu ajung la scoala.Pe traseu, masina se incalzeste. Cu toate actiunile
acestea, da, consumul e bun. Cealalata masina, acelasi consum : Era bine ca in comisie sa
fie si un reprezentant al PSD care sa nu mai fie dubii.
Dl.primar : consumul total se compune din consumul pentru activitati extrascolare
+consumul strict pentru elevi. Acum nu poti sa-i dai un timp mediu si nici nu poti sa-i spui
ca va fi cald sau frig , la vremea asta.Ne incadram in hotararea anterioara.
Dl.Birlodeanu : in astia 15% nu cred ca se incadreaza ; daca in drumul spre Buzau se
defecteaza microbuzul ?
Dl.primar : e consumul care se apropie de partea tehnica si specificul microbuzului.
Consumul e de pana la 17a l/luna. Daca se consuma mai mult, dam cu subsemnatul. Km
sunt scrisi pe bord.Eu cred ca se pot inscrie cu 170 l/luna.Eu vreau sa va spun ca prin 2004
s-a spus ca am dat motorina. Am aflat de atunci.
Dl.presedinte : alte discutii.
Dl.Popescu : domnul primar, impreuna cu domnii soferi, au verificat consumul si a
constat ca consumul nu mai corespunde fata de cel initial.La faptul ca trebuie sa acopere si
alte actiuni, de obicei masinile astea sunt fiabile.Dar excursii trebuie facute+revizii,
schimburi de cauciucuri, etc.
Dl.primar : eu am dat o dispozitie de verificare ; v-am explicat cu bidonul, cu
consumul, cu graba si negraba.
Comisia spune ca consumul inregistrat n-ar fi relevant. Decat sa dezamorsam
« bomba » care n-are fitil, am pus spre discutie propunerea noastra cu 15,33 l/100 km+
170l/luna.
Dl.Birlodeanu : domnul primar, sunt 170 l/luna, e vorba de consumul masinii.
Dl.primar : raportul Comisiei a iesit mai mare.Raportul a iesit la Corbu aproape 18%
si la Catina aproape 17%. Comisia a spus ca consumul nu e relevant in conditiile facute.

La urmatoarea verificare, va cer aprobarea privind componenta comisiei.
Dl.Preda : sa puneti si din opozitie membrii, sa nu mai fie discutii.
Dl.primar : eu v-am pus-o spre discutie, dumneavoastra aprobati sau nu.
Dl.Preda : eu sunt de acord dar sa stim clar cum este treaba , sa venim in sedinta
pregatiti.
Dl.primar : puteam sa scot proiectul de pe ordinea de zi ca am ceva dubii,dar trebuie
rezolvata problema.Am spus ca vom face in continuare si alte controale. .Prin hotarare, sa
fie si consilieri membrii.
Dl.Negoita : comisia si-a facut treaba, a iesit un consum mai mare decat cel propus
de noi.
Dl.Albinoiu : a fost in comisie si dl.ing.Bucur.
Dl.presedinte supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu 6 voturi
« pentru », 5 abtineri.
Dl.Preda : vrem in comisie si un reprezentant al nostru.
Dl.presedinte : dau cuvantul domnului primar pentru ea prezenta proiectul de
hotarare de la punctul nr.1.
1.Proiect de hotarare privind aprobarea prelungirii prin act aditional a
Contractului de inchiriere nr.4796/7.12.2011 incheiat intre Primaria
comunei Catina si d-na Nitu Maria
Dl.primar : in legatura cu drogheria din Caminul de la Corbu-constructia a fost
facuta pentru activitati de prestari - servicii in domeniul sanatatii. Contractul expira
pe 7.12., la solicitarea prestatorului si a chiriasului ; am venit cu propunerea de
prelungire (timpul si prestatia). Suplimentar, va spun ca prncipalii beneficiari sunt
batranii.
Dl.Preda : lucru care e in interes comunitar.E un lucru bun aceasta farmacie in
satul Cornu.Avem si cabineul individual, un lucru foarte bun ; s-a reinnoit si acolo
contractul de comodat.La Corbu e o influenta mare, sunt multi batrani, vin si de la
Lera, Chiojdu.Persoana care este acolo pe langa actiunea care o desfasoara, acolo
unde se pricepe face si unele recomandari, in mod gratuit.Este un lucru deosebit
pentru noi.Ar fi bine sa ne gandim sa avem si acolo un contract de comodat, fara
plata.Ar fi bine s-o spijinim pe aceasta doamna, e un om deosebit, sa se faca la fel
ca la cabineul individual, e o actiune care se desfasoara in interesul comunitatii.Ar fi
bine un contract de comodat.
Dl.Strachinescu : un consilier local nu trebuie sa-i rezolve dansei unele
probleme-curentul electric, de exemplu. Putea si dansa sa participe la aceasta
sedinta.Am avut un caz in familie-sora si cumnatul si-au rupt mana , nu le-a dat
medicamente si altora le-a dat aceleasi medicamente.
Dl.Birlodeanu : n-am inteles cu « lumina ». Chiriasul trebuie sa se ocupe
de reparatii, nu proprietarul, depinde de ce scrie in contract.Chiriasul raspunde de
tot, conform contractului, el isi intretine spatiul.
Dl.Preda : problema energiei electrice s-a intamplat la Caminul Cultural,
nu la drogherie.Dansa are un spatiu in camin, in incinta cladirii. Dl.primar : sunt 2
probleme ridicate –una legata de energia electrica pe care o foloseste ; cladirea este
in domeniul public, corpul e format din 2 imobile ; printr-un scurt, cladirea putea sa
fie in pericol ; avem asigurare pentru cladire.Am vorbit cu cei de la Electrica, a venit
cineva, a facut ceva dar ne-a recomandat sa nu lasam asa, nu e recomandat pentru
siguranta.Treaba s-a rezolvat.
In legatura cu contractul, omul face cerere, Primaria in 30 de zile trebuie sa
raspunda dar nu in prezenta petitionarului.Conform Legii nr.215/2201, primarul

duce la indeplinire hotararile Consiliului local.Prin hotarare, primarul e imputernicit
sa semneze contractul.
Dl.presedinte supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu 11 voturi
« pentru ».
2.Proiect de hotarare privind a opta rectificare a bugetului local pe
anul 2016

Dl.primar : este vorba despre acoperirea unor cheltuieli pentru subzistenta,
chletuieli care nu au fost prevazute initial. Am luat de la « Cultura » pentru ca nu avem
angajat bibliotecar si i-am dus acolo unde avem nevoie -450 si 2650.
Intrebari, va rog !
Dl.presedinte : discutii.
Dl.Preda : sunt de acord. E grava situatia ca nu am cheltuit la « Cultura », are nevoie
societatea de cultura.Cultura nu inseamna bibliotecarul. E lipsa mare de cultura ca sa
ajungem la un nivel de plutire.Sa discutam intr-o sedinta de consiliu dspre asta, e grav ce
se intampla. Sunt de acord dar nu e bine.
Dl.presedinte supune la vor proiectul de hotarare care se aproba cu 11 voturi
« pentru ».
3.Proiect de hotarare privind
aprobarea transformarii
functiei
publice de executie vacante de inspector, clasa I, gradul profesional
asistent din cadrul Compartimentului de asistenta sociala si autoritate
tutelara in inspector, clasa I, gradul profesional debutant ».

Dl.primar : Primaria trebuie sa aiba un serviciu furnizor, conform legii protectiei
sociale.Am avut concurs aprobat de Agentia Functionarilor Publici, inspector, gradul
asistent.De la Buzau si pana la Nehoiu nu s-a gasit nici un candidat care sa indeplineasca
conditiile.
Am vrut sa facem contract cu un ONG dar nu s-a putut, era departe , la Nehoiu.
Am gasit de cuviinta sa transformam postul cu un debutant, cu studii de specialitate.
Dl.Preda : daca vine un debutant e bine.
Dl.primar : largim paleta.
Dl.presedinte supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu 11 voturi
« pentru ».
Diverse.
Dl.primar : vom avea de discutat in sedintele urmatoare despre situatia inventarierii,
organigrama, bugetul preliminar, concesionarea sau inchirierea unui teren.Vom face
comisie pentru a discuta activitatea aparatului propriu al Primariei Catina.Trebuie cursuri
de pregatire.Va astept cu solutii pentru 1 Decembrie, va invit la depunerea de coroane de
flori la Monument. Si, va rog, sa luati act de scrierea preotului Angelescu de la Biserica
Catina, sa-i respecat pe cei care s-au prapadit.Nu e totuna sa spuna o portavoce ca Radu a
mancat banii.Banii sunt din sponsorizari, dupa normele dupa care se ghideaza orice
executiv.
Dl.Birlodeanu : in Slobozia punte nu e, lumea spune « monument ne trebuia
noua ? » ; sedinta se tine pe Valea Catinei dar nu e nici un proiect pentru Valea Catinei, am
venit sa stergem praful de pe banci.
Dl.primar : 160 miliarde trebuie pentru un pod.
Dl.Birlodeanu : toate institutiile se ingrijesc de asta, de drumuri, de poduri.

Dl.Preda : nu trebuie neaparat pod dar sa se faca ceva cu utilajul.
Dl.primar : am trimis soferul cu buldoexcavatorul si a inceput sa faca drumul ,
impreuna cu Ticu si Deliu.Am trimis o data, de 2 ori dar mi-au spus : « nu pot ca ma scap
in nisip ».
Dl.Birlodeanu : sunt solutii pentru orice, cei de la balastierea ne pot ajuta , sa-i
sunam, sa ne sprijinim. Trebuie sa existe colaborare, prietenie.
Dl.Preda : colaborare, nu prietenie.
Dl.Birlodeanu : nu stiu de ce va suparati.
Dl.primar : lasati-i pe aia care au morti in pamant sa-i respecte si atat.Eu propun si
dvs. dictati ce sa facem.Banii aceia au fost stransi pentru monument, dati cu contract de
sponsorizare, cu specificare clara.Pe cine impiedica monumentul ala ?
Dl .Birlodeanu : pe oamenii care au punte, drumuri, camin cultural, pe copii care
n-au teren de fotbal, etc.
Dl.primar : Este proiect pentru camin si eu sau altcineva il vom face.
Dl.Birlodeanu : Noi ce va spunem ? Vine in sprijinul cetetenilor ; Nu v-am cerut sa
faceti pod ci gasita o solutie. Oamenii sunt nemultumiti, in camin nu se poate face o nunta,
un botez, etc.
Dl.primar : deocamdata nu se poate face, e un proiect.Eu nu zic ca nu-i adevarata
aceasta treaba, mie mi-e rusine de acesta treaba dar uitati-va si la ce s-a facut , la celelate
care sa vad.
Dl.Birlodeanu : da, podul e foarte bun, recunoastem, si altele.
Dl.Preda : la vremea lui fiecare a facut ce-a putut dar lucrurile evolueaza si noi
trebuie sa ne adaptam. Sa lamurim o problema : la inceputul mandatului ati zis ca sedintele
se vor tine diminetata.Va rugam sa fie dimineata, ne strica programul orele astea, toti avem
si alte treburi.Sedinta este publica, cine vrea vine.
Dl.primar : Nimeni nu citeste anunturile, oamenii trebuie anuntati ca sedintele sunt
publice, trebuie sa respectam legislatia.
Domnul presedinte declara lucrarile sedintei inchise.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.
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