Proces- verbal
incheiat astazi, 11.10.2017, 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.275 din 10.10.2017 la care a
participat un numar de 10 consilieri locali. Lipseste motivat dl.Paraschiv Ion. Lipseste si
delegatul satesc Stanciu Gheorghe.
Sedinta este publica.
Presedinte de sedinta a fost ales dl. Negoita Gheorghe.
Dl. presedinte supune la vot procesul - verbal al sedintei anterioare, care se aproba
cu 10 voturi « pentru ».
Dl. presedinte da cuvantul dl. primar pentru a prezenta ordinea de zi :
1.Proiect de hotarare privind a cincea rectificare a bugetului local pe anul
2017

2. Proiect de hotarare privind insusirea constatarilor si a masurilor stabilite de
Camera de Conturi Buzau prin Decizia nr.21 din 20.06.2017 , a Procesului verbal de
constatare din 23.05.2017 , a Deciziei nr.36 din 08.09.2017 si a Deciziei
nr.22/23.06.2017 .

Dl.presedinte da cuvantul d-lui primar pentru a prezenta primul proiect de pe ordinea
de zi.
1.Proiect de hotarare privind a cincea rectificare a bugetului local pe
anul 2017

Dl.primar : Am primit banii pentru invatamant si facem miscare de bani pentru
acoperirea cheltuielilor materiale ( facturile la utilitati).
Dl.presedinte : discutii.
Dl.Popescu : cei din invatamant asteptau banii, in plus sunt miscarile care se fac in
interiorul bugetului local. Sunt de acord cu proiectul de hotarare.
Dl.Birlodeanu : cei din Consiliul de Administratie, cadrele didactice ne-au atras
atentia ca nu si-au luat banii. Ne opresc oamenii pe strada, “nu ne dati si noua banii?”. Sa
nu se mai intample astfel de situatii ca este urat si pentru noi.
Nemaifiind discutii, dl.presedinte supune la vot proiectul de hotarare care se aproba
cu 10 voturi “pentru”.
Dl.Preda : Ce se intampla cu sedintele astea de indata? Sunt niste conditii pentru
sedintele de indata.Noi planificam sedintele de indata cu o saptamana inainte? Trebuia sa
fie sedinta ordinara.
Dl.presedinte da cuvantl d-lui primar pentru pct. nr.2 de pe ordinea de zi.
2.Proiect de hotarare privind insusirea constatarilor si a
masurilor stabilite de Camera de Conturi Buzau prin Decizia nr.21 din
20.06.2017 , a Procesului verbal de constatare din 23.05.2017 , a Deciziei
nr.36 din 08.09.2017 si a Deciziei nr.22/23.06.2017 .

Dl.primar : este vorba despre 3(trei) documente ale Camerei de Conturi Buzau :
controlul din 2014, Decizia nr.21 vizeaza 6 masuri privind recuperarea si indreptarea
abaterilor - inscrierea in evidentele contabile a sumelor datorate de contribuabili, incasari,

inscrierea in domeniul public a padurii, recuperarea unor debite create ca urmare a erorilor
de inscriere-SC Seny Line, inscrierea debitelor pentru actiunea de explorare agregate de
catre 4 agenti economici de pe raza comunei Catina. Am dat o dispozitie mai inainte.A
fost mai greu pana ne-am lamurit noi ce trebuie aprobat ; s-au adunat mai multe. Masurile
s-au prelungit pana la finele anului si cele din 2014 si cele de anul acesta. Toate vor ajunge
in instanta.Seny Line si-a recunoscut greseala. La stabilirea suprafetei de explorare, in
comparatie cu suprafata de exploatare vom ajunge la Curtea Suprema de
Casatie.Documentele se afla la dosarul de sedinta al Consiliului.
Dl.presedinte : discutii.
Dl.primar : obligatia executivului este de a duce la indeplinire masurile Curtii de
Conturi. Ne va costa niste bani sa facem expertize la balastierele astea. Exista o adresa a
Curtii de Conturi in care se face distinctie intre exploatare si explorare. Ei (auditorii)au
inmultit 0,4 lei cu 39.000 mp. E o mare eroare.Explorarea se face din punct in punct.
Aceea este o explorare. Suprafata se ridica la maxim 1000 mp. Nu stiu daca aveti si
dumneavoastra adresa asta a Curtii de Conturi. Pentru explorare suprafata este mai mica. E
foarte mare suprafata acum.
Dl.presedinte : ei au luat suprafata de la Apele Romane. Instanta va decide.
Dl.Preda : calculele astea degeaba le explicati.E treaba celor care lucreaza cu
contabilitatea. Ca inmultm cu…sunt calcule tehnice, nu ne intereseaza.Pe noi ne
intereseaza ca nu s-a incasat taxa din anii din urma. De cand se exploateaza nu s-a stiut de
taxa asta ? A fost o sursa de venit, puteam s-o exploatam, se facea ceva in comuna. Cel
care trebuia sa ia banii este vinovat. Cine ? Primaria. Nu stim cine isi permite sa dea bani
publici fara sa execute lucrarea. Cei de la Cislau ne iau banii dar le dam si motorina. Lui
dl.Porceanu ii dam bani. Cumparam balastru cand noi avem in prundul garlei. Trebuie sa
ne gandim la situatia economica a comunei. Omul mai si greseste dar nu asa.
Dl.primar : la care vorbim ? La Centrul de Consultanta ? Vreau sa va spun ca
resping interventia domnului consiler Preda.Aici nu sunt dati bani pe afaceri, aici sunt erori
si din partea noastra si a Curtii. Exempu : a) Seny Line. Avem noi un utilaj care sa scoata
pamantul afara ? Latimea la cupa a fost de 60, nu de 30.
b) a primit teava la 8,20 bani.El a bagt cu transport la 12 lei. A zis ca-i pe cheltuiala lui si ia retras banii. Ce afacere am facut eu ? Lucrarile au fost facute, semnate de Comisia d
receptie. Nu admit sa mi se spuna ca am facut afacere. Vreau dovezi. Eu nu am furat. La
contractul care s-a facut, in loc sa numere toate caminele, i-au gasit unul lipsa. Eu nu am
furat, nu admit sa se spuna asta fara dovezi. Eu am adus bani pentru proiecte.
Dl.Preda a plecat.
Dl.Birlodeanu : e supararea dumneavoastra in legatura cu dl.Preda. O parte din
lucrari se puteau face si cu oameni din comuna noastra, asta a vrut sa spuna dl.Preda. Ieri,
in Consiliul de Administratie al scolii, s-a spus ca se taie lemnele cu o firma .Noi nu avem
o drujba ? Taiem lemnele cu o firma ?
Noi nu spunem ca faceti afaceri. Sunt vreo 80 m.c. A mai fost vreo licitatie pana acum
pentru asta ? Nu spun ca faceti dumneavoastra sau directoarea vreo afacere dar putem sa le
taiem cu oameni de la noi. Un alt exemplu : dumneavoastra favorizati pe cineva din
Zeletin ? Asa se interpreteaza. Sunt 9 becuri aprinse in Zeletin. Sunt lucruri care se
intampla, noi ce sa intelegem ? Noi nu avem nimic cu dumneavoastra dar sunt lucruri care
se pot indrepta. La ora sase si ceva erau 9 becuri care nu erau stinse. E foarte mult. Noi ce
avem, noi de ce nu beneficiem ?

Dl.primar : Pe Legea 98, a achizitiilor publice, institutiile si unitatile bugetare care
au peste 50% fonduri din bugetul public trebuie sa contracteze lucrari de pe SEAP, la
pretul cel mai mic si care sa aiba certificat de efectuare a lucrarilor. Este adevarat ca
putem taia lemnele cu baiatul de la primarie dar ei sunt ordonatori de credite secundari ;
putem sa facem cu Ticu, ne costa benzina dar in legatura cu achizitia de lucrari, asa este.
Alte lucrari nu se pot face decat de pe SEAP. Achizitia trebuie facuta publica. E vorba de
lucrari mari, acesta este principiul din Legea 98 a achizitiilor publice. Daca vreau cu
societatea d-lui Coman, de exemplu, trebuie autorizatie, daca are in obiectul de activitate
asa ceva.
Treaba cu turnatul cimentului, nu aveam cum s-o fac decat tot cu cineva autorizat.
Acesta este principiul de lucru. Oamanii de la Curtea de Conturi au alt statut decat cel al
nostru. De ce se ajunge la sume fabuloase ca erori ? Ma opresc aici.
Pe ordinea de zi a fost insusirea si ducerea la indeplinire a masurilor din Deciziile
Curtii de Conturi. Noi trebuie sa corectam ce a scris Curtea de Conturi. S-a dat o tenta care
supara.
La Zeletin se fura curent, « ia » de la stat ( au fost prinsi acum 4 ani). Sunt lucruri
care se stiu. Referitor la apa : s-a spart teava, a fost seceta.
Dl.Birlodeanu : iluminatul public in Zeletin ? Cum se fura curent de la iluminatul
public ?
Dl.priamr : a fost „scurt‟ si la Valea Catinei, asa e si in Zeletin.
Dl.Coman : ei isi aprind becul singuri ? Cine plateste ? Nu inregistreaza contuarul
nostru ?
Dl.Birlodeanu : nu trebuie atatea becuri, sa fie mai putine.
Dl.primar : trebuie sa le punem mai sus, sa nu mai ajunga la ele atunci.
Dl.Birlodeanu : la ei nu iese fum , de unde se incalzesc ?
Dl.Popescu :baiatul lui Gheorghita Nanu are nevoie de un bec, merg copii la scoala,
sunt animale salbatice. Ar fi bine o ora dar sa fie aprinse becurile. Trebuie schimbata ora.
Dl.Coman : sa mai reducem din becuri, sa fie in punctele cheie.
Dl.primar : e perfect indreptatita cerinta dumnvoastra, s-a marit noaptea. Trebuie sa
facem o verificare.
Dl.Birlodeanu : sunt becuri economice. In legatura cu Monumentul : s-a transformat
in parc, s-au distrus bancutele. Trebuie un parc alaturi.
Dl.primar : acolo e nesimtire, nu e de discutat comportamentul copiilor, al
doamnelor si al animalelor care se duc acolo. E lipsa de respect pentru banii cheltuiti si
pentru biserica.
Dl.Birlodeanu ? Ce facem cu vii ? Respectam mortii dar cu vii ?
Domnul presedinte supune la vot proeictul de hotarare de la punctul nr.2 care se
aproba cu 9 voturi « pentru » .
Domnul presedinte declara lucrarile sedintei inchise.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.

PRESEDINTE DE SEDINTA,
NEGOITA GHEORGHE

SECRETAR,
DIACONU DORINA

