Proces- verbal
incheiat astazi, 29.03.2017, orele 14,30
Azi, data de mai sus a avut loc sedinta ordinara a Consiliului Local Catina, la
Primaria Catina, convocata prin Dispozitia Primarului nr.75 din 22.03.2017 la care a
participat un numar de 11 consilieri locali si deleagtul satesc Stanciu Gheorghe.
Sedinta este publica.Participa si invitati : Stanciu Doru, Mocanu Gheorghe, Pasaroiu
Ilie, Dragomir Gheorghe, Geanta Maria, Musceleanu Vasile, Deliu Viorel. Codescu Liviu,
deliu Viorel, Dragulescu Maria, Musceleanu vasile, Bobaru Ion si Popescu Gheorghe.
Presedinte de sedinta a fost ales dl.Preda Ion.
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 bugetului local al comunei Catina
pe anul 2017- prezinta primar Radu Gheorghe;
2.Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii execedentului bugetar
din anul 2015 in anul 2016- prezinta primar Radu Gheorghe;
3.Proiect de hotarare privind aprobarea casarii unor obiectelor de inventar
apartinând patrimoniului unitații administrativ-teritoriale Cătina - prezinta primar
Radu Gheorghe;
4.Raportul Primarului privind starea economica, sociala si de mediu a
comunei Catina in anul 2016- prezinta primar Radu Gheorghe
5.Raport privind gestionarea bunurilor apartinand comunei Catina, judetul
Buzau pe anul 2016 - prezinta primar Radu Gheorghe.
6.Raport privind activitatea de solutionare a petitiilor in semestrul II anul
2016 - prezinta primar Radu Gheorghe;
7.Raport privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu
handicap si situatia indemnizatiilor de insotitor pe semestrul II 2016 – prezinta
primar Radu Gheorghe.
8.Rapoartele de activitate ale consilierilor locali pe 2016 – prezinta fiecare
consilier .
9.Diverse.
Dl.Birlodeanu Adrian : ultima sedinta de pe Valea Catinei, la ultumul punct nu
am mai fosta scultati, cetatenii au ramas cu problemele nerezolvate, as vrea sa
incepem cu “diverse” sa putem sa ascultam problemele cetatenilor, sa gasim o
solutie.
Dl.Popescu Vasile : eu am fost presedinte atunci si daca cetatenii s-au
suparat, imi cer scuze, sedinta a fost atat de agitata.
Dl.Paraschiv Ion : are dreptate dl.Birlodeanu sar s-a plecat din consilieri in
timpul sedintei.
Dl.Preda : “diversele” vor fi fara discutii, sa se concetreze pe ce probleme
sunt, sa se discute pe ele.
Dl.Paraschiv Ion : sa se inscrie la cuvant odata cu consilierii.
Dl.presedinte : cetatenii nu au voie sa voteze dar pot ridica probleme la
fiecare punct.

Dl.primar : din interventia dumneavoastra a rezultat ca este vorba de
interventie pentru oricare din puncte, astazi se discuta bugetul local, una din
sedintele principale; referitor la buget-participam toti si apoi votam la urma,
sedintele sunt publice toate. Am prins mereu punctul “diverse” la fiecare sedinta.Am
obligatia la satul Valea Catinei sa raspund pe doua legi , mai ales fondul funciar si
mai am drumurile. Am fost la Valea Catinei si stiti ca am anuntat ca intarzi dar am
fost la ora stabilita si am discutat cu oamenii care erau acolo si apoi am inceput
sedinta.

Dl. Primar supune la vot ordinea de zi, care se aproba cu 11 voturi « pentru ».
Dl. presedinte da cuvantul d-lui primar pentru a prezenta primul proiect de hotarare
de pe ordinea de zi.
1)Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Catina pe
anul 2017
Dl.primar prezinta expunerea de motive : fata de 2016, beneficiem de o sum ape care
am adunat-o pentu investitii; avem problem la cheltuielile material care sunt mai mici in
favoarea investitiilor; trebuie sa facem ceva. Avem bani pentru apa de la Corbu si apa de la
Zeletin, celelalte sunt pe PNDL, sunt depus la Minister : Caminul, Drumul de la Valea
catinei-15 km de asfalt; Punct de asistenta medicala Zeletin. Referitor la taxe si impozite nu sunt achitate in totalitate, sunt si oamenii care pot plati; cheltuielile material care sunt,
vom vedea pe parcurs; am asigurat partea sociala-salariile, indemnizatiile si banii pentru
incalzire.
Dl.presedinte : avizul comisiilor.
D-nii Popescu V. Negoita Ghe., Paraschiv Ion : favorabil.
Dl.Negoita : dl contabil a avut in vedere sa fie corelate atat veniturile si cheltuielile,
nu avem de ajuns bani la cheltuielile materiale, cred ca ne ajung aproximativ 9 luni; este
binevenita suma primita pentru Situatii de Urgenta , pentru drumuri; este buna si investitiaapa de la Corbu.Referitor la protectia mediului : fac mereu curatenie cu cei de la Legea 416
si nu se vede nimic; se spune ca de ce nu facem un sant cu ei? Dar adunam mereu gunoaie
si nu se vede, ce facem cu ei? Sunt de acord cu proiectul de hotarare.
Dl.Popescu Vasile : asteptam la fiecare inceput de la bugetul comunei; faptul ca nu
avem sume mari a dus la reducerea chemtuielilor materiale; sunt de acord cu proiectul de
hotarare.
Dl.Birlodeanu Adrian : ai fost impartite bine veniturile si cheltuielile dar sa se
concretizeze : exemplu, puntea de la Slobozia, apa de la Corbu, etc., sa va da oamenii, noi
aprobam, sunt de acord cu proiectul de hotarare.
Dl.primar : nu poti sa te apuci de investitie daca nu avem bani, sper pentru o parte
din proiect sa ne ajute Guvernul.Apa de la Corbu-am pierdut 6 luni pentru ca am avut o
contestatie si am ajuns la Contencios, la Buzau.
Dl.presedinte supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu 11 voturi
“pentru”.
Dl.Preda -bine ar fi sa executam acele lucrari cu societati specializate , sda fie lucrari
bine facute.
2.Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii execedentului bugetar
din anul 2015 in anul 2016

Dl.primar da citire expunerii de motive : este vorba de lucrarile de investitii, cred ca
sta in puterea noastra sa nu aruncam gunoiul dar si cei de la Legea 416 sa-si faca orele,
sunt oameni la care se bate la poarta de “n” ori.
Dl.presedinte : avizul comisiilor.
D-nii Popescu V. Negoita Ghe., Paraschiv Ion : favorabil.
Dl.Paraschiv Ion : suntem de acord, se stie destinatia.
Dl.presedinte : am inteles ce ati spus, d-le primar, referitor la gunoaie si la cei de la
Legea 416.
Dl.presedinte supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu 11 voturi
“pentru”.
3.Proiect de hotarare privind aprobarea casarii unor obiectelor de
inventar apartinând patrimoniului unitații administrativ-teritoriale Cătina

Dl.primar da citire expunerii de motive : sunt cateva lucruri care s-au uzat si le dam
la casare.
Dl.presedinte : avizul comisiilor.
D-nii Popescu V. Negoita Ghe., Paraschiv Ion : favorabil.
Nefiind discutii, dl. presedinte supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu
11 voturi “pentru”.
Domnul presedinte declara lucrarile sedintei inchise.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.
4.Raportul Primarului privind starea economica, sociala si de mediu a
comunei Catina in anul 2016

Dl.primar da citire Raportului privind starea economica, sociala si de mediu a
comunei Catina in anul 2016 : nu am reusit sa dam terenul oamenilor dar in acest timp am
lucrat 2 ani si apoi au fost modificari de legislatie ; nu se mai da voie sa se modifice titluri
de proprietate decat prin hotarari judecatoresti, cred ca undeva nu se vrea. Legat de
investitii-apa, de exemplu, am avut proiect in 2016 dar daca nu ai bani ?Am facut carpaceli
la apa. Referitor la drumuri : s[er sa indreptam o parte dine le anul acesta, stiti ca am primit
ceva bani pentru situatii de urgenta.La Corbu nu avem cum, mai ales pe Vale. Nu avem
personal la arhiva-circuitul documentelor in primarie nu este bun.
Birlodeanu Adrian : referitor la apa, apa este prioritara, nu avem apa, sa beneficieze
de apa dar sa se plateasca ; exemplu : sa nu se plateasca 1 mc de familie si restul sa se
plateasca.Oamenii asteapa sa vada lucrarile facute.
Dl.primar : lucrarile nu pot fi luate pe module, se incep si se termina cand se poate.
Intr-o luna de zile, ca primar din 20 de rapoarte, o sa discutam si despre serviciul public de
apa.
5.Raport privind gestionarea bunurilor apartinand comunei Catina,
judetul Buzau pe anul 2016
Dl.primar da citire Raportului privind gestionarea bunurilor apartinand
comunei Catina, judetul Buzau pe anul 2016 .
6.Raport privind activitatea de solutionare a petitiilor in semestrul II
anul 2016

Dl.primar da citire Raportului privind activitatea de solutionare a petitiilor in
semestrul II anul 2016.
7.Raport privind activitatea asistentilor personali ai persoanelor cu
handicap si situatia indemnizatiilor de insotitor pe semestrul II 2016
Dl.primar da citire Raportului privind activitatea asistentilor personali ai
persoanelor cu handicap si situatia indemnizatiilor de insotitor pe semestrul II
2016.
8.Rapoartele de activitate ale consilierilor locali pe 2016
Fiecare consilier local, din cei 11 alesi, prezinta Rapoartele de activitate pe
anul 2016, in calitate de consilieri locali.
9.Diverse.
Nemaifiind discutii, dl.presedinte declara lucrarile sedintei inchise.
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