PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 25.10.2017, 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.295 din data de
24.10.2017, la care a participat un numar de 11 consilieri locali , dl. Stanciu
Gheorghe-delegat satesc fiind abesnt.
Doamnal secretara declara deschise lucrarile sedintei si supune la vot procesul
verbal al sedintei anterioare, care se aproba cu 11 voturi “pentru”.
Ca presedinte de sedinta a fost ales dl. Negoita Gheorghe.
Domnul primar prezinta ordinea de zi :
1.Proiect de hotarare privind a sasea rectificare a bugetului local pe anul
2017 – prezinta primar Radu Gheorghe ;
2.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici
precum si asigurarea finantarii de la bugetul local , pentru categoriile de
cheltuieli
ce nu pot fi finantate de la bugetul de stat prin PNDL ,
conform prevederilor OMDRAP nr. 1851/2013, aferente obiectivului de
investitie “Refacerea retelelor si a gospodariei de apa in Catunul “Catun” Sat
Corbu, Com.Catina, Jud.Buzau”– prezinta primar Radu Gheorghe;
3. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici
precum si asigurarea finantarii de la bugetul local , pentru categoriile de
cheltuieli
ce nu pot fi finantate de la bugetul de stat prin PNDL ,
conform prevederilor OMDRAP nr. 1851/2013, aferente obiectivului de
investitie „ Modernizare și extindere grădiniță Cătina, comuna Cătina, județul
Buzău” ”– prezinta primar Radu Gheorghe;
4. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici
precum si asigurarea finantarii de la bugetul local , pentru categoriile de
cheltuieli
ce nu pot fi finantate de la bugetul de stat prin PNDL ,
conform prevederilor OMDRAP nr. 1851/2013, aferente obiectivului de
investitie „Punct de asistența și educație medicală sat Zeletin, comuna Cătina,
județul Buzău"– prezinta primar Radu Gheorghe.
Dl. primar supune la vot ordinea de zi care se aproba cu 11 voturi pentru.
1.Proiect de hotarare privind a sasea rectificare a bugetului local pe anul
2017.
Dl. primar da citire expunerii de motive : am primit suma de 135 mii lei pentru
invatamant .
Dl. presedinte de sedinta nefiind discutii supune la vot proiectul de hotarare
care se aproba cu 11 voturi pentru .

2.Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici
precum si asigurarea finantarii de la bugetul local , pentru categoriile de
cheltuieli
ce nu pot fi finantate de la bugetul de stat prin PNDL ,
conform prevederilor OMDRAP nr. 1851/2013, aferente obiectivului de
investitie “Refacerea retelelor si a gospodariei de apa in Catunul “Catun” Sat
Corbu, Com.Catina, Jud.Buzau”
Dl. Primar da citire expunerii de motive : avem apa de la Corbu, am discutat
de cand a aparut programul PNDLsi acum am solicitat sume pentru etapa a doua,
prima este 90 % terminata, suma care este aici este pentru proiectul de extindere, aici
mai era neceasr inca o pompa pentru pe Corbu sus pana la Lapte, dar acum nu ajunge
asa sus, sumele nu sunt prea mari, se ridica la 20 % din bugetul local , bine ar fii sa
obtinem avizele sa le putem preda .
Dl. Birlodeanu Adrian : este extindere nu mai discutam de Catun, este un lucru
util, stim ca apa este un lucru vita , cele doua puturi vor face fata?
Dl. Primar : este un calcul facut pe 1200 gosopdarii, se asigura toate
elementele: apa pentru casa, animale plus incendiu .
Dl. Birlodeanu : sunt de acord .
Dl. Coman Gheorghe : unde vor fi forajele ?
Dl. Primar : acolo in dreptul dumenavostra .
Dl. Paraschiv Ion : la Satic nu ajunge ?
Dl. Primar : las-o numai la Corbu .
Dl. presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei.
Dl. presedinte de sedinta nefiind discutii supune la vot proiectul de hotarare
care se aproba cu 11 voturi pentru .
3. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici
precum si asigurarea finantarii de la bugetul local , pentru categoriile de
cheltuieli
ce nu pot fi finantate de la bugetul de stat prin PNDL ,
conform prevederilor OMDRAP nr. 1851/2013, aferente obiectivului de
investitie „ Modernizare și extindere grădiniță Cătina, comuna Cătina, județul
Buzău” ”
Dl. Primar da citire expunerii de motive : extindere gradinita Catina, este
vorba de doua sali de clasa cu cate 20 locuri cu pastrarea corpului existent si cu
anexele cerute , wc, cancelarie, etc.
Dl. Birlodeanu : este foarte bine ca se extinde, se modernizeaza, pa langa
gradinita era bun si un teren de sport .
Dl. Primar : la scoala veche trebuie sa facem expertiza si sa scriem la
Ministerul Invatamantului, deci ne trebuie avizul, sper ca nu a-ti uitat cat am asteptat
la cealalta, daca nu respectam cerintele este vorba de dosar penal .
Dl. Birlodeanu : acum unde mai este teren de sport pentru copii ? dac nu
avem, aici nu mai este penal ?, dar discutam de atatia ani de zile si se putea rezolva si
terenul de sport.

Dl. presedinte de sedinta nefiind discutii supune la vot proiectul de hotarare
care se aproba cu 11 voturi pentru .
4. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico -economici
precum si asigurarea finantarii de la bugetul local , pentru categoriile de
cheltuieli
ce nu pot fi finantate de la bugetul de stat prin PNDL ,
conform prevederilor OMDRAP nr. 1851/2013, aferente obiectivului de
investitie „Punct de asistența și educație medicală sat Zeletin, comuna Cătina,
județul Buzău".
Dl. primar da citire expunerii de motive : din anul 2006 si pana acum este a
patra ora de cand depunem acest proiect pe rol, este vorba de un cabinet pentru
medic si de o sala de instruire pentru persoanele din zona, chiar daca raman o parte
din ei in afara, acolo avem fosa si apa care se poate racorda .
Dl. Popescu Vasile : din moment ce am aprobat acest proiect trebuie sa
aprobam si acesti indicatori si cofinantarea, sunt de acord cu proiectul de hotarare,
chiar daca sunt plecati o parte din ei .
Dl. primar : chiar daca sunt plecati ei tot ai nostri sunt .
Dl. Coman Gheorghe : de ce contributia este asa de mare in comparatie cu
celelalte ?
Dl. primar : este vorba de schimbul euro din anul 2006 si pana acum .
Dl. Birlodeanu : cine va merge acolo, doctor, asistent , cel de la noi din
comuna? si daca nu vrea ?
Dl. primar : poate sa mearga altul .
Dl Birlodeanu : este o investitie foarte mare , sunt niste bani ingropati, nu vad
eficienta, nu pot sa fiu de acord cu acest proiect de hotarare , stii ne-am confruntat si
cu After School nu am gasit persoane calificate, nu vad un cadru medical sa mearga
acolo pentru cine ??
Dl. primar : problema legata de dumneavostra am discutat-o cu cei implicati,
la cei 280 persoane care sunt imprastitate in Romania si in Europa, dar discut acum
pe situatia care este in fapt acum, nu este usor sa primesti asa replica “ ca ar fii bani
ingropati” , dar astazi i-mi asum acest lucru pe documente, populatia, imposibilitatea
lor de a venii aici la doctor.
Dl. Birlodeanu : am spus ca este punctul meu de vedere, evolutia scade de la
an la an, ei au inscris copii la scoala in Franta, cei plecati, Italia, nu are cine sa vina,
nu putem sa schimbam noi lucrul acesta, eficienta nu o vad acolo , sunt foarte multi
bani bagati acolo, pentru ce ? sunt 800 mil, pentru ce ?
Dl. Popescu Vasile : modernizam gradinita dar la anul va ramane doar o
singura grupa, asa si aici va ramane obiectivul .
Dl. primar : faptul ca am tras de scoala Valea Catinei si Slobozia, dar daca
discutam aici are dublu scop, spuneti ca 800 mil este mult cand este vorba de
educatie si sanatate, ma opresc aici pun punct .
Dl. Birlodeanu : daca la Zletin sunt 280 persoane dar la Corbu cati sunt ?

Dl. primar : daca la Corbu nu s-a dus domnul doctor ce vina am eu ? acum este
farmacie acolo, nu putem sa-l acuzam pe doctor ca nu se duce nici la Zeletin, vor fii
altii care vor veni la oferta, nu are rost sa vorbim si de Corbu ; sa stii ca nu o sa poata
merge finantare pe administratie si pe incarcatura care este acum, nu avem pregatire
in fond funciar, urbanism, cerinte sunt dar pana ne vom adapta va mai trece timp,
incertitudinea este pusa, pe cei din Zeletin ii luam ca pe cetateni ai comunei.
Dl. presedinte de sedinta nefiind discutii supune la vot proiectul de hotarare
care se aproba cu 6 voturi pentru si 5 abtineri .
Drept pentru care am incheiat prezentul process verbal
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