PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 31.05.2017, orele 14,00

Azi, data de mai sus, a avut loc sedinta ordinara a Consiliului Local Catina, la
sediul Primariei Catina, convocata prin Dispozitia Primarului nr.142 din data de
25.05.2017, la care a participat un numar de 9 consilieri locali si delegatul satesc ,
fiind abesenti dl. Birlodeanu Adrian si Starchinescu Vasile
Doamna secretara declara deschise lucrarile sedintei si supune la vot procesul
verbal al sedintei anterioare, care se aproba cu 9 voturi “pentru”.
Presedinte de sedinta a fost ales domnul Ungureanu Ion .
Domnul primar prezinta ordinea de zi :
1. Proiect de hotarare privind interzicerea pasunatului pe pajisti in afara
perioadei de pasunat – prezinta primar Radu Gheorghe.
2.Proiect de hotarare privind dizolvarea/lichidarea Asociaţiei de
Dezvoltare Intercomunitară « ECO SERV VALEA BUZAULUI SI VALEA
CHIOJDULUI » la care comuna CATINA este asociat - prezinta primar Radu
Gheorghe;
3.Proiect de hotarare privind numirea administratorului special al
societatii Salub Eco Cis SRL la care comuna CATINA este asociat- prezinta
primar Radu Gheorghe;
4.Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare pentru
anul scolar 2017-2018 - prezinta primar Radu Gheorghe;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Local de Actiune 20172018 si a Planului de Masuri pentru aplicarea Planului Local de Actiune, in
conformitate cu Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor
români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020 prezinta
primar Radu Gheorghe;
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de achizitii publice
a comunei Catina in anul 2017 – prezinta primar Radu Gheorghe
7. Diverse
Domnul primar : va mai propun pe ordinea de zi :
1. Proiect de hotarare privind privind aprobarea contului de executie al
bugetului local pe trimestrul I 2017
2. Proiect de hotarare privind imputernicirea primarului in vederea cumpararii
unei suprafete de teren si completarea domeniului public pentru finalizarea
lucrarilor la investitia : Refacerea retelelor de si a gospodariei de apa in
catunul Catun, sat. Corbu, comuna Catina, judetul Buzau- Etapa I .
D-na secretara: nu ma vazut ultimul proiect de hotarare, conform Legii
nr.215/2011, “ suplimentarea ordinei de zi se poate face numai pentru probleme

urgente, care nu pot fi amanate pana la sedinta urmatoare “, avem deja HCL nr.
70/20.11.2015 privind imputernicirea primarului in vederea cumpararii unei
suprafete de teren si completarea domenilui public necesar la lucarile pentru reparatii
si imbunatatirea alimentatrii cu apa a satului Corbusi acum luam lata hotarare , care
este urgenta ?, de ce nu s-a cumparat teren pana acum din anul 2015 ?
Am adresa Instutitiei Prefectului nr. 7.415/2017 in care se precizeaza pe un
numar de 6 pagini despre sedintele consiliului local .
Dl. primar : ma bucur pentru interventia d-nei secretar, in conditiile in care
trebuie sa fac un grafic pentru lucrarile pentru apa Corbu, in anul 2003-2004 s-a
aprobat un teren in Consiliul Local , forajul care s-a facut acolo nu este trecut in
domeniul public, deci graficul ne preseaza, lucrarea a fost castigata si trebuie facuta,
deci trebuie sa prezinta cu o luna de zile d-nei secretare raportul si expunerea de
motive, nu vreau sa ma joc cu focul; acesta imputernicire pe care o dati m-am
planificat cu d—na notar sa discut , este vorba de o cumparare .
Dl. Preda Ion : sa respectam Legea 215/20001, primarul convoaca consiliul
local, termenul de 30 zile trebuie respectat pentru expunere de motive si raportul
compartimentului de specialitate, se poate tine si sedinte extraordinare si de indata ,
una este sa luam hotararii in sedinte ordinare si alta este in sedintele extraordinare si
de indata, de aceea trebuiesc motivate proiectele de hotarari si introducerea acestor
priecte de hotarari pe ordinea de zi poate v-a scapat ceva si noi suntem de acord
pentru ca este initiat de primar, d-na secretar a spus ca are niste precizari primite de
la Prefectura, sa introducem o regula sedinta ordinara sa fie legala si putem avea si
extraordinare, trebuia sa avem totul pregatit pentru apa de la Corbu daca avem
lucrarea in lucru .
Dl. primar : este bine sa avem in vedere modul de lucru, pentru mine este
inutil cred ca am expus gresit tema, cine a spus ca mi-ati dat impuernicire pentru 400
m.p. , dar noi luam teren in alt punct, nu poti sa confunzi T 6 cu terenul care este in
T45 in intravilan, daca se lucreaza pe genuchi calificativul nu stiu cum va fii, nu stii
cine este Rau, Mihaila Gheorghe, acolo sunt doi proprietari, omul poate sa cedeze sa
bagam teava; vineri trebuie sa lamuresc acesta treaba cu notarul .
Dl. Negoita Gheorghe : documentele se va consolida la d-na notar, lucrarea se
va face .
Dl Popescu Vasile : nu contest dreptul avizului de legalitate al d-nei secretare,
dar domnul primar are voie sa vina cu propuneri, sunteti de acord sa avizati proiectul
de hotarare d-na secretara?
Dl. Preda Ion : sa respecatm legea.
Dl. primar supune din nou ordinea de zi impreuna cu suplimentarea acesteia,
care se aproba cu 7 voturi pentru si 2 abtineri .
1. Proiect de hotarare privind interzicerea pasunatului pe pajisti in afara
perioadei de pasunat
Dl.primar da citire expunerii de motive: este o reluare a proiectului de
hotarare, stiti nu poate primaria sa puna paznic pentru proprietatile private, dar in
totalitate nu va fii respectata.

Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh. : aviz favorabil .
Dl. Preda I. : in legatura cu pasunatul este un lucru bun, dar daca un crescator
de animale degradeaza sau strica un teren, animalele trebuie duse la oborul comunal
pe care nu-l avem, cetatenii sunt suparati pentru acest lucru, terenul s-a degradat asa
cum a-ti spus si s-au accentuat alunecarile de teren, a-ti promis ca stopati acest lucru,
trebuie facut ceva, luate niste masuri, oamenii nu pot face singuri lucrari, se poata
face lucrari pe fonduri europene, efectivele de animale au scazut foarte mult.
Dl. Pirvan Popescu Gh: terenul nu se mai munceste.
Dl. primar : i-si aduce cineva aminte de proiectul din Moarea Enica
consolidare maluri din anul 2008 care nu a fost aprobat- de ce ?, comuna are obor
pentru vite .
Dl. presedinte de sedinta nefiind discutii supune la vot proiectul de hotarare
care se aproba cu 9 voturi pentru .
Proiect de hotarare privind dizolvarea/lichidarea Asociaţiei de Dezvoltare
Intercomunitară « ECO SERV VALEA BUZAULUI SI VALEA
CHIOJDULUI » la care comuna CATINA este asociat
Dl. primar da citire expunerii de motive: in zona noastra incasarile merg greu
si datorita altor impedemente asociatia trebuie dizolvata sau lichidata.
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh. : aviz favorabil .
Dl. presedinte de sedinta supune la vot procesul proiectul de hotarare care se
aproba cu 9 voturi pentru .
3. Proiect de hotarare privind numirea administratorului special al
societatii Salub Eco Cis SRL la care comuna CATINA este asociat
Dl. primar da citire expunerii de motive.
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh. : aviz favorabil .
Dl. presedinte de sedinta nefind discutii supune la vot procesul proiectul de
hotarare care se aproba cu 9 voturi pentru .
4.Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare pentru
anul scolar 2017-2018
Dl. primar : este aceeasi problema , stiti ca s-au inchis doua scoli Valea
Catinei si Slobozia, cu perspective si la Corbu .
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh. : aviz favorabil .
Dl. Popescu Vasile : s-a discutat acest lucru si in sedinda Consililului de
administratie al scolii, sunt de acord cu acest proiect.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu
9 voturi pentru .

5. Proiect de hotarare privind aprobarea Planului Local de Actiune 20172018 si a Planului de Masuri pentru aplicarea Planului Local de Actiune, in
conformitate cu Strategia Guvernului României de incluziune a cetăţenilor
români aparţinând minorităţii rome pentru perioada 2015-2020
Dl. primar : poate avem o sanasa pentru a promova proiectul pentru romi,
exista legaturi intre comuna si judet, cat si intre noi si satul Zeletin, ata Stanciu
Gheorhe cat si Stanciu Liliana au simptit contactul cu noi, al nivelul cerintelor nu am
avut acoperire financiara.
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh. : aviz favorabil .
D-nii Negoita si Paraschiv : de acord cu proiectul de hotarare
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu
9 voturi pentru .
6. Proiect de hotarare privind aprobarea Programului de achizitii publice
a comunei Catina in anul 2017
Dl. primar : noua lege cu achizitiile publice este mult mai restrictiva, in functie
de problemele care o sa le avem o sa-l mai modificam pe parcurs .
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu
9 voturi pentru .

Proiect de hotarare privind privind aprobarea contului de executie al
bugetului local pe trimestrul I 2017
Dl. primar da citire expunerii de motive.
Dl. contabil : trebuie sa echilibram veniturile cu cheltuielile, sumele din TVA
au fost mai mari in primul trimestru .
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu
9 voturi pentru.
Proiect de hotarare privind imputernicirea primarului in vederea
cumpararii unei suprafete de teren si completarea domeniului public pentru
finalizarea lucrarilor la investitia : Refacerea retelelor de si a gospodariei de
apa in catunul Catun, sat. Corbu, comuna Catina, judetul Buzau- Etapa I .
Dl. primar : la fostul CAP Corbu este pacat sa nu se exploateze ce avem, sa
trecem sanatosi la etapa II-a; se impune inca un foraj datorita debitului de apa, stii ca
avem terenuri in domeniul public.
Dl. Praschiv Ion : sunt de acord cu proiectul de hotarare, sa se faca
documentaia legal.
Dl Preda Ion : sa-l imputernicim pe primar sa faca singur sedintele de consiliu
fara noi.
Dl Stanciu Gheorghe: intere4sul este al comunitatii.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu
7 voturi pentru si 2 abtineri.

Diverse
Dl. primar : am intocmit un program pentru lucrarile care se desfasoara la
lucrarile de apa la Corbu, o sa primim hotararea Curtii de Conturi si raportul final in
maxim o luna de zile o sa discutam atunci; va propun sa amanam ziua comunei .
DL. Paraschiv sa nu se piarda tradiatia
Dl. Preda Ion : Dragaica a plecat de la Corbu, haideti sa o facem ultima
dumineca sau sambata .
Dl. primar : am inteles .
Dl. presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei.
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