PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 13.03.2017, 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.71 din data de 13.03.2017,
la care a participat un numar de 10 consilieri locali \, dl. Stanciu Gheorghe-delegat
satesc, dl. Corbu Cristinel fiind invoit.
Doamnal secretara declara deschise lucrarile sedintei si supune la vot procesul
verbal al sedintei anterioare, care se aproba cu 10 voturi “pentru”.
Ca presedinte de sedinta a fost ales dl. Preda Ion.
Domnul primar prezinta ordinea de zi :
1.Proiect de hotarare privind aprobarea investitiei “Modernizare
drumuri de interes local in satele comunei Catina, Judetul Buzau” si a
valorii estimate

Domnul primar supune la vot ordinea de zi se aproba cu 10 voturi pentru .
1.Proiect de hotarare privind aprobarea investitiei “Modernizare
drumuri de interes local in satele comunei Catina, Judetul Buzau” si a
valorii estimate

Dl. primar : sedinta a fost convocata de indata, materialele le-ati primit, noi
avem o restanta privind solicitatire pe acest program P.N.D.L., a-ti aprobat in sedinta
trecuta inca sapte proiecte de hotarari pe acest program, deci acesta va fii al optulea
proiect ; astazi avem propunere pentru toate drumurile din comuna unde se poate intra
la acesta ora, a mai ramas ceteva drumuri, de la Fiica de pe Valea Catinei care pleaca
din DC.56 care deserveste 5 gospodarii ; lucrarea din punct de vedere tehnic este facuta
de un om de meserie, la drumuri avem o valoare estimativa, trebuiesc facute studiile
geo si mai avem de facut si masuratori topo; deci v-am mai spus a mai ramas drumul
de pe Valea, drumul de la Voinari pe Corbu, drumul de pe Valea Corbului, in proiect
este vorba de drumuri din intravilanul comunei .
Dl. Negoita Gheorghe : idea este foarte buna, am cautat toate drumurile pe care
le putem moderniza, pe care se poate intra sa nu fie inguste, sunt drumuri din interiorul
satelor, la un incendiu aceste drumuri sunt esentiale .
Dl. Birlodeanu A. : care sunt aceste drumuri pe 15 Km?
Dl. primar : Moara Enica toata, Motruna mai putin drumul de la Cosmor si
Costache, Pe Tarna toate, , deci drumurile care sunt inguste nu sunt ; stii ca lucrarile
nu se face cu ce am inceput noi acum ci cu apa si canal; sunt foarte multi oamenii care
au intrat in drum cu gardul si de aici o sa avem probleme.
Dl. Coman Gh: In Tronari este ceva bagat ?
Dl. primar : drumul pe la Moara si inca unul .
Dl. Birlodeanu : ce inseamna modernizare ?
Dl. primar : modernizare si asfaltare, avem si noi contributia noastra , se va face
toate demersurile si ultima cifra va fi cea licitata.

Dl. Paraschiv I. : pe toate drumurile sunt depozitate lemene, de toate, trebuiesc
eliberate.
Dl. primar : dar cel care a facut gardul in drum cum este ?
Dl. Birlodeanu : cine l-a lasat sa puna gardul in drum ?
Dl. presedinte de sedinta : initiativa este foarte buna, ar fii foarte bine sa se
modernizeze drumurile satesti din comuna, dar trebuiesc eliberate de tot ce exista pe
ele, cei care au iesit cu gardul in drum, exista lege sa se alinieze, nici la mine pe ulita
nu sunt aliniate, nu cred ca este sanctionat nici un om pentru acest lucru, sa se faca
scris sa-si retraga garduile.
Dl. presedinte de sedinta nefiind discutii supune la vot proiectul de hotarare care
se aproba cu 10 voturi pentru .
Dl. primar : va rog pentru sedinta viitoare sa prezentai rapoartele , o sa-l prezint
si eu , va fii sedinta cu bugetul si va rog sa invitati si dumenaoastra oameni .
Dl. Coman : nu stim unde sa-i invitam .
Dl. primar : o sa tinem sedinta la Affter Scool .
Dl. presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei.
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