PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 28.09.2017, orele 8,00
Azi, data de mai sus, a avut loc sedinta ordinara a Consiliului Local Catina, la
Primaria Catina, convocata prin dispozitia Primarului nr.274 din data de 22.09.2017,
la care a participat un numar de 11 consilieri locali, dl.Stanciu Gheorghe- delegatul
satesc .
Doamna secretara declara deschise lucrarile sedintei si supune la vot procesul
verbal al sedintei anterioare, care se aproba cu 11 voturi “pentru.
Presedinte de sedinta a fost ales domnul Diaconu Gheorghe.
Domnul primar prezinta ordinea de zi :
1.Proiect de hotarare privind a patra rectificare a bugetului local
pe anul 2017 – prezinta primar Radu Gheorghe
2.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a
funcţiilor publice în anul 2018 pentru aparatul de specialitate al
primarului comunei Cătina– prezinta primar Radu Gheorghe
3.Proiect de hotarare cu privire la modificarea statul de functii si
transformare post contractual in statul de functii al aparatului de
specialitate al primarului comunei Catina, judetul Buzau – prezinta
primar Radu Gheorghe.
4.Proiect de hotarare privind desemnarea, pentru anul scolar
2017-2018, a reprezentantilor Consiliului Local Catina ca membrii in
Consiliul de Administratie la Scoala Gimnaziala Nr.1 Catina– prezinta
primar Radu Gheorghe.
5.Diverse

Mai propun pe ordinea de zi si proiectul de hotarare de revocarea a Hotararii
Consiliului Local nr.36 din 27.07.2017 privind modificarea statului de functii al
Serviciului Social de tip "Centrul de zi-tip after school, comuna Catina, judetul
Buzau"
Supune la vot aordinea de zi impreuna cu suplimentarea care se aproba cu 11
voturi pentru .
1.Proiect de hotarare privind a patra rectificare a bugetului local
pe anul 2017

Dl.primar da citire expunerii de motive: avem o suplimntare a bugetului local
cu 50.000 lei pentru plata asistentilor personali, avem primita adresa de la finante.
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popescu V. Paraschiv I. si Negoita Gh.: aviz favorabil .
Dl. Popescu Vasile : s-au dat 59.000 lei pentru persoanele cu handicap din
care s-au luat 9.000 lei din stimulente educationale, sunt de acord cu acest proiect de
hotarare.
Dl.Negoita Gheorghe: de acord cu aceasta rectificare, compartimentul de
contabilitate a facut adresa la finante si ne-a dat acesti bani pentru protectie sociala.

Dl. presedinte de sedinta nefiind discutii supune la vot proiectul de hotarare
care se aproba cu 11 voturi pentru .
2.Proiect de hotarare privind privind
aprobarea Planului de
ocupare a funcţiilor publice în anul 2018 pentru aparatul de
specialitate al primarului comunei Cătina

Dl. primar da citire expunerii de motive: avem un numar de 6 posturi vacante
din cele 21 posturi plus postul de sofer pe microbuz scolar, acesta lipsa de personal
duce la ingreunarea activitatii, va propun transformarea postului de bibilotecar in
consilier al primarului, o sa preia si atributiile bibliotecarului, in dispozitiile pe care
le-am dat am cerut sa trecem si la ocuparea functiilor vacante; am scos la concurs si
postul de asistent social, dar se cere studii de specialitate si nu a venit nimeni .
Dl. Birlodeanu Adrian : este vorba de punctul nr.3 de pe ordinea de zi .
Dl. primar : avem unele posturi libere de 2, 3 ani si in legea 215 se spune ca sa
te incadrezi in numarul de posturi.
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh. : aviz favorabil .
Dl. Preda Ion : la acesta sedinta trebuia sa participle si contabilul si juristul
primariei, ma refer la transformarea postului de bibilotecar in consilierul primarului,
deci exista lipsa de bani, nu sunt bani nici pentru salariati, banii pe care ii incasam
din venituri proprii nu acopera salariile, stim de posturile vacante din organigrama,
dar in conditiile in care nu avem bani de unde il platim ? nu sunt de acord cu
transformarea postului deoarece consider ca nu este oportun, cred ca sunt altele
prioritatile: iluminatul public, apa, drumurile, de aceea nu sunt de acord cu proiectul
de hotarare de la punctul nr 3 de pe ordinea de zi, la punctul nr. 2 nu am observatii .
Dl. presedinte de sedinta supune la vot procesul proiectul de hotarare care se
aproba cu 11 voturi pentru .
A venit si domnul Babaru Petre din satul Valea Catinei .
3.Proiect de hotarare cu privire la modificarea statul de functii si
transformare post contractual in statul de functii al aparatului de
specialitate al primarului comunei Catina, judetul Buzau

Dl. primar da citire expunerii de motive: mi-am spus punctul de vedere mai
sus.
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popescu V. Paraschiv I. si Negoita Gh. : aviz favorabil .
D. Negoita Gheorghe :legea ii permite d-lui primar sa-si alega un consilier
personal, care va prelua si atributiile bibliotecarului, sunt de acord cu proiectul de
hotarare .
Dl. primar : nu am solicitat neaparat, nu este vorba de un cabinet al primarului,
este vorba de doua impedinete, impedinemtul banilor, dar in buget a fost cuprinsi
bani pentru toate posturile, intre timp a venit legea salarizariide marirea de salariu ,
am spus ca avem bani, dar avem si proiecte si cu incarcarea posturilor care a mai
ramas, s-a cerut demararea sa se ocupe posturile vacante, acest post este pe termen

limitat, deci se poate inscrie si la concurs pentru ocuparea unui post ; ex. la asistenta
sociala avem 200 dosare, face anchetele sociale, se coupa si de relatia cu romii, in
plus are vechimea de la CAP, am spus ca incarcatura pe oameni este destul de
marisoara, sa discutam pe fiecare post in parte sa vedem .
Dl. Birlodeanu Adrian: acum cateva sedinte a-ti spus ca suntem intr-o jena
financiara, dar cheltuielile cresc, care este eficienta ? credeti ca se rezolva
problemele oamenilor cu acest post ? dar am spus mereu iluminatul public, a-ti spus
ca nu avem bani, tot timpul a existat probleme financiare, acum avem doua
microbuze scolare care costa si ele, nu sunt de acord cu proiectul de hotarare .
Dl. primar: intr-o institutie cum este primaria Catina vreti sa reduceti
activitatea sociala?
A venit si domnul Mihaila Gheorghe din satul Valea Catinei .
Dl. primar : vreti sa lamurim cu iluminatul public ? acum ne trebuie 2 mld
pentru proiectele cu care a-ti fost de acord, vreti sa renuntam la ele? stim cat incasam
din venituri proprii, o parte din cei care a-ti vorbit nu a-ti platit la stat, ce ne
deranjeaza realitatea? nu ai cum sa acoperi pe toata lumea, nu ne-am respectat unii
pe altii referitor la drumurile de exploatare, dupa o ploaie nu trebuie sa tragi lemne
cu tractorul.
Dl. Birlodeanu: la drumul de la domnul Codescu cine a tras lemne cu
tractorul? dumneavostra trebuie sa gasiti solutii pe moment de aceea suntei primarul
nostru la toti, dar sa spunem doua ore iluminat public nu poate sa functioneze ? de
ce se poate de Paste si mai ales in campania electorala, ce solutii gasiti ?.
Dl. Babaru Petre : pe Valea Catinei iluminatul public functioneaza toata ziua .
Dl. presedinte de sedinta: se umbla la lacat, se sparge de aceea functioneaza
asa.
Dl. Babaru Petre : cate reclamatii a-ti facut si cine a fost prins ? acolo la aceea
cutie sunt numai sarme, am facut poze, poate sa moara copii acolo, curtea de la
scoala de la Valea Catinei este plina de vaci, cai, curcani, este inchiriat acolo? o sa o
distrugem, nu suntem in stare sa o zugravim dar sa o mai facem chiar deloc , s-a
iesit cu gardurile in drum, mai trebuia sa dati si niste amenzi, solicit o audienta sa
aduc la cunostinta problemele satului Valea Catinei .
Dl. Preda Ion : ce datorii avem la stat? a-ti venit in sedinta si a-ti citit decizia
curtii de conturi, ca s-au platit bani in plus, nu s-a incasat impozitul de teren si
padure, daca se incasa acei bani aveati de unde plati sa facem si proiectele de care
vorbiti, sa se mai citeasca odata decizia curtii de conturi , deci nu avem bani asa
spuneti mereu, s-a ridicat aici niste probleme referitoare la satul Valea Catinei, toti
au scos gardurile in drum .
Dl. presedinte de sedinta nefind discutii supune la vot proiectul de hotarare
care se aproba cu 6 voturi pentru si 5 voturi impotriva .
4. Proiect de hotarare privind desemnarea, pentru anul scolar
2017-2018, a reprezentantilor Consiliului Local Catina ca membrii in
Consiliul de Administratie la Scoala Gimnaziala Nr.1 Catina

Dl. primar: am propus doi consilieri locali in Consiliul de Administratie al
scolii, sunt doua formatiuni politice, de la PSD pe domnul Birlodeanu Adrian si de la
PNL pe domnul Popescu Vasile .
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popescu V. Paraschiv I. si Negoita Gh. : aviz favorabil .
Dl. Preda Ion: sunt de acord, dar cei doi consilieri sa fie mult mai activi in
Consiliul de Administratie, dl. Birlodeanu sa studieze problema de la Zeletin, trebuia
sa fie invitata la acesta sedinta si d-na directoare, dl. doctor, intra in conservare
postul de la Zeletin pentru ca nu mai sunt copii, deci cetatenii de la Zeletin sunt
foarte nemultumiti si acum vrem sa angajam in continuare , acolo sunt totusi 4 copii
.
Dl. Stanciu Gheorghe : sa se tina de program nu sa vina la ora 12.00 si sa
plece la ora 14.00 .
Dl. Popescu Vasile : o sa discutam in prima sedinta acest aspect.
Dl. primar: a-ti uitat ca si scoala Valea Catinei a fost in conservare si ca
scoala trebuie sa aiba 10 copii, cea de la Valea a fost 5 ani in conservare astea sunt
regulile scolii .
Dl. Negoita Gheorghe : orientarea a fost foarte buna cu cei doi consilieri, o sa
ne aduca la cunostinta problemele discutate in Consiliul de Administratiei .
Dl. presedinte de sedinta supune la vot procesul proiectul de hotarare care se
aproba cu 11 voturi pentru .
Proiectul de hotarare de revocarea a Hotararii Consiliului Local nr.36 din
27.07.2017 privind modificarea statului de functii al Serviciului Social de tip
"Centrul de zi-tip after school, comuna Catina, judetul Buzau".
Dl. primar : revocam hotararea consiliului local nr.36/2017, trebuie sa facem
promovarea perosnalului contractualil, pentru cei care are pregatirea profesionala .
Dl. Preda Ion : este un blat pentru noi , nu este prima hotarare pe care o
revocam, dati-ne materialele sa stim ce votam .
Dl. presedinte de sedinta supune la vot procesul proiectul de hotarare care se
aproba cu 11 voturi pentru
Diverse.
Dl. primar : este urmatoarea problema, sedintele consiliul local, pentru acestea
trebuie sa fie intocmite materialele din timp, sa fie discutate in comisie devreme, sa
venim aici cu ele discutate nu este nici un supar ca s-a abrogat o hotarare; am
solicitat sa fiu prezent la sedintele pe comisii sa discutam, am vorbit si telefonic, deci
sa ne facem vreme; o sa se ajunga in instanta cu cei 4 agenti economici care
exploateaza agregate este vorba de suprafata explorata, deci o sa fiu in instanta in
calitate de ordonator de credite .
Dl. Preda : nu ne interezeaza .
Dl. Mihaila Gheorghe : apa nu este gospodarita, fiecare face ce vrea, taie
teava, sparge lacate, ce masuri a-ti luat cu ce am facut eu , sesizarea cu gunoiul ?

Dl. Negoita Gheorghe : ce vreti sa intru pe proprietate privata, v-am raspuns,
am fost acolo, am trimis adresa si o sa vina de la Garda de mediu .
Dl. Babaru Petre : sunt 2 becuri pe proprietate privata, ce se intampla cu ele ?
Dl. presedinte : cel de la Diaconu Constantin este pus pentru apa.
Dl. Babaru Petre: in privinta iluminatului public am facut numeroase sesizari,
pe puntea de lemn sunt doua gauri mari, o sa cada copii acolo, puntea pietonala am
solicitata sa se puna semne de circulatie acolo, am raspunsul dat de dvs de un an de
zile si a-ti uitat de ele, de unde le aduceti din Gongo ?
Dl. primar : este punte usor auto, stiu toate problemele, daca o luam din Moara
Enica, avem o salcie si 4 plute care pot cadea oricand; izvorul de la canal trebuie
curatat, nu sunt numai problemele spuse de dvs. dle Babaru, stiu problemele de la un
capat la altul .
Dl. Babaru: am solicitat sa indreptam punta mica, a-ti ras de mine.
Dl. primar: aveam o chemare la Prefectura ; va propun sa ne intamlim in
sedinta de indata saptamana viitoare pentru discutarea celor trei deciizii ale Curtii de
Conturi; cele 4 proiecte depuse pe PNDL , proiectul de modernizare drum Valea si
proiectul pentru Caminul Cultural depus la CNI , in conditiile in care nu avem bani
sa facem documentatile pentru avizare pana la sfarsitul lunii noiembrie nu o sa mai
putem depune proicete trei ani de zile de aici incolo; serviciul public, avem serviciul
de utilitati publice este cel de-al treilea an si nu s-a dat in functiune, nici acum, aici
intra apa, ilunimatul si gunoiul, are adresa acolo la baie, trebuie sa finalizam
documenatiile; avem programul pentru iarana: toaletarea tuturor pomilor de pe DJ,
curatirea si asigurarea igienii la apa, probleme de mediu .
Dl. Mihaila Gheorghe : in legaturta cu terenul de la Corbu, a-ti descoperit dvs,
ca este un teren in plus la Rone, dar este tot din pamantul meu, din terenul meu a fost
oprit 880 m.p. ; la CAP Valea este si acolo incurcaturi, Cirstoiu a-ti spus ca nu are
acte, dar de ce il tineti acolo ? am primit tot felul de acte, fara semnaturi, fara
stampila, a-ti spus sa va dau in judecata , cum sa va dau ? am mers la arhiva cu d-an
secretara ca are soacra lui Cirstoiu acolo, eu nu ma opresc aici, in CEAIR a fost trei
insi, popa Ionescu nu mai are mostenitori, pamantul l-a luat, o sa merg si la arhiva,
aici face fiecare ce vrea .
Dl. primar : cine v-a pus in posesie la CEAIR ?
Dl. Mihaila : comisia .
Dl. primar : oare a-ti stiut unde este locul? la Corbu ai avut 2500 m.p. , dar
acolo este un drum de servitute dat pentru Olaru, eu ti-am dat dreptul pe locul
dumitale, este hotarare consiliului local drum de servitute, nu pot sa-ti dau terenul
peste hotararea consiliului local, respectul este demnitatea mea, nu pamantul luat de
la oamenii, eu nu am schimbat terenul din extravilan in intravilan .
Dl. Preda : sa se faca adresa la electrica pentru toaletare si sub retele electrice .
Dl. presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei.
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