PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 29.12.2016, orele 8,00

Azi, data de mai sus, a avut loc sedinta de indata a Consiliului Local Catina, la
Primaria Catina, convocata prin Dispozitia Primarului nr.454 din data de 28.12.2016,
la care a participat un numar de 10 consilieri locali, dl consilier Ungureanu Ion fiind
invoit si dl. Stanciu Gheorghe- delegat satesc fiind absent.
Doamna secretara declara deschise lucrarile sedintei fiind prezenti 10 consilieri
din 11 si supune la vot procesul verbal al sedintei anterioare, care se aproba cu 10
voturi “pentru”.
Presedinte de sedinta a fost ales domnul Paraschiv Ion .
Domnul primar prezinta ordinea de zi :
1.Proiect de hotarare privind a unsprezecea rectificare a bugetului local
pe anul 2016

Domnul primar supune la vot ordinea de zi care se aproba cu 11 voturi pentru
1. Proiect de hotarare privind a unsprezecea rectificare a bugetului
local pentru anul 2016

Dl.primar da citire expunerii de motive: avem rectificare de buget am primit
bani prin hotarare de guvern prin alocarea unor sume din Fondul de interventie pentru
calamitati natural ; la fiecare eveniment ne-am intalnit cu Comitetul local pentru
situatii de urgenta su cu cei de la Prefectura si de la ISU, am fost in teren, au fost facute
hartiile , s-a facut evaluarea si acum amprimit suma de 531 .000 lei pentru : Refacere
drumuri comunale DC 77 si DC. 56 ; refacere drumuri satesti ; decolmatare si reparat
rigole; refacere retea alimentara cu apa si refacere 2 ounti din Slobozia . Este un lucru
binevenit.
Dl. Popescu Vasile : sunt de acord cu proiectul de hotarare, dupa fiecare
eveniment ne-am intanlit in Comitetul Local pentru Situatii de Urgenta, s-a constatat
evenimentul, s-a facut hartiile si s-au trimis mai departe, cee ace a condus la
repartizarea acestei sume.
Dl. Birlodeanu A. : este vorba de 5 mld, este o suma buna, sa se resolve
problemele cu ea.
Dl. primar : suma este imbucuratoare, dar vor venii altele – cum ar fii alunecarile
de teren , sunt 4 puncte vulnerabile .
Dl. Corbu Cristinel : pune problema drumului care duce la Voinari.
dl. Negoita Gheorghe : cand se muta un gard in drum se face sesizare peste 4
ani, este foarte greu sa mai discuti cu omul dupa atata timp.
Dl. presedinte de sedinta nemaifiind discutii supune la vot proiectul de hotarare
care se aproba cu 10 voturi pentru .
Dl. presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei.
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