PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 15.12.2016, orele 14,00
Azi, data de mai sus, a avut loc sedinta ordinara a Consiliului Local Catina, la
Centru de zi tip After School, convocata prin Dispozitia Primarului nr.448 din data
de 09.12.2016, la care a participat un numar de 11 consilieri locali si dl. Stanciu
Gheorghe- delegate satesc.
Au mai participat ca invitati : Dobroiu Gheorghe, Lixandroiu Aurel, Cazanoiu
Marcela, Pasaroiu Ilie, Mocanu Gheorghe, Plaieru Viorica, Sultana Adrian, Geanta
Gheorghe, Ene Dumitru, Oprea Pretor, Popescu Gheorghe, Albinoiu Dumitru,
Codescu Liviu.
Doamna secretara declara deschise lucrarile sedintei fiind prezenti 11
consilieri din 11 si supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare, care se
aproba cu 11 voturi “pentru”.
Presedinte de sedinta a fost ales domnul Paraschiv Ion .
Domnul primar prezinta ordinea de zi :
1.Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
pe anul fiscal 2017 – prezinta primar Radu Gheorghe;
2.Proiect de hotarare privind a noua rectificare a bugetului local pe
anul 2016 - prezinta primar Radu Gheorghe
3.Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobiluluiteren in suprafata totala de 5950 m.p., cu numar cadastral 23636 si a
imobilului-teren in suprafata totala de 9600 m.p., cu numar cadastral 23637
prezinta primar Radu Gheorghe;
6.Diverse.

Domnul primar supune la vot ordinea de zi care se aproba cu 11 voturi pentru
1. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
pe anul fiscal 2017

Dl.primar da citire expunerii de motive: referitor la impozitele si taxele locale
pentru anul 2017, raman neschimbate, nu am putut baga taxa pentru apa-nu suntem
pregatitit, posibilitatile noastre locale nu a despasit niciodata 1,2 mld.lei vechi .
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh. : aviz favorabil .
Dl. Negoita Gheorghe : taxele si impozitele asa cum a spus si dl. primar raman
neschimbate, pe baza acestora se va face si bugetul pe anul 2017, avem si taxa petru
salubrizare, care trebuie incasata, sunt de acord cu proiectul de hotarare .
Dl. primar : taxa pentru gunoi o avem de anul trecut si este pastrata, este de
4,4 lei .; trebuiesc pregatite documentele pentru impunere, multi nu stiu ca trebuie sa
faca declaratii de impunere si noi trebuie sa le facem cunoscut, ex. de la Primaria
Sctelnici au primit instiintari; alt ex. astazi unul cu amenda, el a platit o parte si
trebuie sa-si faca esalonare de plata, deci omul trebuie indrumat cum sa faca .
Dl. Preda Ion : exista restante pe acest an ? Cam cat ?
Dl. cCodescu : exista dar acum nu stiu cat .

Dl. Preda Ion : impozitele si taxele le votam , dar se pune problema
incasarilor, unii platesc si altii nu..poate de ani de zile, am fost la posta si am vazut
om care a primit plic si l-a deschis , era suma mare, deci trebuiesc incasate, statul nea dat bani dar pana cand ?Cei ce incaseaza sa se ocupe serios de incasari, sunt de
acord cu proiectul de hotarare.
Dl. presedinte de sedinta nemai fiind discutii supune la vot proiectul de
hotarare care se aproba cu 11 voturi pentru .
2.Proiect de hotarare privind a noua rectificare a bugetului local pe
anul 2016

Dl. primar da citire expunerii de motive: am primit suma de 256 mii lei si prin
proiectul de hotarare a-ti vazut cum i-am impartit: invatamant, protectie sociala,
gospodarire comunala, etc. stii ca am discutat de la inceput ca nu avem bani pentru
salarii.
Dl. Popescu Vasile : cu sumele primite putem sa acoperim cheltuielile , sunt
de acord.
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh. : aviz favorabil .
Dl. primar : impartirea a fost facuta ca urmare a unor goluri .
Dl. Sultana Adrian – referitor la impuneri nu am inteles.
Dl. primar : obligatiile executivului – prima este instiintarea-nu este
negociabila trimiterea instiinatri .
Dl. Birlodeanu Adrian : banii de la cultura sunt bani pentru pomul de iarna ?
Dl. primar : da, sunt 10 lei pentru copil .
Dl. Birlodeanu Adrian : la gospodarire comunala ce este cu acesti bani ?
Dl. Codescu Liviu : am foarte multe restante inclusiv la iluminat .
Dl. Birlodeanu Adrian : tin sa-i multumesc domnului primar pentru sala in
care s-a tinut sedinta astazi, in care avem conditii si invitatii stau confortabil.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot procesul proiectul de hotarare care se
aproba cu 11 voturi pentru .
4.Proiect de hotarare privind aprobarea dezmembrarii imobiluluiteren in suprafata totala de 5950 m.p., cu numar cadastral 23636 si a
imobilului-teren in suprafata totala de 9600 m.p., cu numar cadastral
23637

Dl. primar : este vorba de terenurile pe care le-am bagat in domeniul
privatlanga pod, acestea sunt supuse dezmembarii ,sunt in extravilan, deci suprafata
de 5950 se imparte in suprafata de 640 mp si 5310 mp si suprafata de 6900 mo se
imparte in suprafata de 1340 mp si 8260 mp , acolo exista o solicitare din partea unei
societati private sa faca o investitie, pentru ca este in extravilan trebuie sa facem si
un PUZ, deci se vrea activitate economic, ca sa facem concesionare, inchierire
trebuie sa facem dezmembrare.
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.

D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh. : aviz favorabil .
Dl. Birlodeanu Adrian : atunci in sedinta cand am intrebat de cele doua
terenuri dl. primar mi-a raspuns ca vor fi folisite pentru picnic, obor , etc., dar acum
ne spuneti altceva.
Dl. primar : este vorba de Rompetrol, nu stiu ce vrea sa faca , dar dupa
dezmembrare ramane teren si pentru alte activitati .
Dl. Birdloeanu Adrian : noi am aprobat suprafata terenului dar cine suporta
cheltueielile pentru dezmambrare ?
Dl. primar : primariea, cine ste interest .
Dl. Birdloeanu : dar de ce vreti sa-l impartiti ?
Dl. primar : vrem sa facem concesionare , de aceea il impartim.
Dl. Popescu Vasile : poate prin concesionare se creea locuri de muna.
Dl. Birlodeanu : asa ma mai creat o societate cu administrator tot pentru locuri
de munca si nu s-a facut nimic, daca se facea ceva de acordsa se aduca niste venituri
in comuna, dar daca vine apa peste acel teren ?
Dl. primar : daca vrei sa-ti vinzi mafra trebuie sa ai documentaia toata; nu
avem serviciul public de apa, de iluminat, sunt obligatorii pentru o unitate, sunt in
primarie oamenii care nu vor, facem adeverinte, , programarea a zis cineva ca are
tenta comunista, dar este program zilnic.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot procesul proiectul de hotarare care se
aproba cu 11 voturi pentru .
Diverse
Dl. primar : avem cunostinta ca o sa mai primim niste bani de la Consiliul
Judetean o sa mai tinem o sedinta cand puteti.
Dl. Coman si Birlodeanu : dimineata la prima ora.
Dl. presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei.
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