PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 27.11.2017, 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.315 din data de 21.11.2017,
la care a participat un numar de 11 consilieri locali, dl.Stanciu Gheorghe- delegatul
satesc fiind absent.
Ca invitati au prticipat : dl Enica Gheorghe, dl. Babaru Marin si dl. Mihaila
Gheorghe.
Doamna secretara declara deschise lucrarile sedintei si supune la vot procesul
verbal al sedintei anterioare, care se aproba cu 11 voturi “pentru”, anuntand ca dl.
Stanciu Gheorghe este absent
Presedinte de sedinta a fost ales domnul Paraschiv Ion .
Domnul primar prezinta ordinea de zi :
1.Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale pentru anul fiscal 2018 - prezinta primar Radu Gheorghe;
2.Proiect de hotarare privind a saptea rectificare a bugetului
local pe anul 2017 – prezinta primar radu Gheorghe
3.Proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 38 / 31
august 2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii
publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al
primarului comunei Catina– prezinta primar Radu Gheorghe.
4. Proiect de hotarare privind completarea Inventarului bunurilor
care apartin domeniului privat al comunei Catina, Judetul Buzau –
prezinta primar Radu Gheorghe.
5. Proiect de hotarare privind modificarea Inventarului
domeniului public al comunei Catina, judetul Buzau – prezinta primar
Radu Gheorghe.
6. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tenhicoeconomici la obiectivul “Proiectare si executie lucrari de refacere
infrastructura rutierea si edilitara afectata de fenomene meteo
extreme pe parcursul anului 2016, comuna Catina, jud. Buzau” –
prezinta primar Radu Gheorghe
7. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract
de asistenta juridica si reprezentare in instanta cu cabinet de avocat”
– prezinta primar Radu Gheorghe
8.Diverse

Propunand ca proiectul de hotarare privind modificarea Inventarului domeniului
public al comunei Catina, judetul Buzau sa fie scos de pe ordinea de zi, supune la
vot, se aproba cu 11 voturi pentru .

1.Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor şi taxelor
locale pentru anul fiscal 2018

Dl.primar da citire expunerii de motive : suntem in grafic, a fost afisat
proiectul de hotarare, daca mai sunt si alte taxe , exemplu : taxe pentru serviciile
publice .
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh. : aviz favorabil .
Dl. Negoita Gheorghe : taxele si impozitele pentru anul urmator sunt aproape
identice cu cele de anul treccut , nu am majorat cu nimic , decat utilajele cu tonaj
mare conform legii , am introdus taxa pentru gunoi pentru ca multi arunca gunoiul
pe unde le vine, avem pe cei de la 416 cu caruti care vor cara unde nu poate intra
masina de gunoi sa il ia, sunt de acord cu proiectul de hotarare .
Dl. Birlodeanu Adrian : cine nu plateste taxa de salubizare ce se intampla ?
este foarte bine sa se plateasca, nu este normal sa aruncam gunoiul, de acord cu
impozitele si taxele locale.
Dl Coaman: dar taxa de gunoi nu este mai mare acum ?, este o suma mult mai
mare decat impozitul pe teren sau pe casa, una este sa dai lunar 5 lei si una este sa-i
dai totiodata 60 lei .
Dl. Birlodeanu: nu este foarte mult 5 lei pe luna, daca impartim 5 lei la 30
zile..
Dl. Diaconu Gheorghe- taxa de salubrizare este prea mare .
Dl. Birlodeanu: la Posesti au dat containere gratis si au si semnat contractul.
Dl. primar: sa nu uitam ca vorbim de colectare gunoi care se face cu utilaje
speciale, dar noi luam din unele locuri gunoiul cu cei de la 416 cu caruta si nu avem
voie, taxa este destul de marisoara, vom venii si cu taxa pentru apa, veniturile
oamenilor sunt asa cum sunt, cei care ne ajuta la gunoi este in interesul lor.
Dl. Preda Ion: cred ca era bine sa fie prezent la sedinta si dl. contabil sa ne
lamureasca cum au fost fundamentate impozitele si taxele, sunt la acelasii nivel de
anul trecut cu exceptia taxei pentru salubitate care nu are influenta asupra bugetului,
bine era sa se gandesca executivul la noi surse de impozite si taxe care sa conduca la
cresterea bugetului pentru ca o sa fim pusi in situatia sa nu putem plati salariile, era
bine sa fie taxa si pentru mijloacele mici de transport pentru ca ei degradeaza
drumurile, ne injura ca nu le facem drumurile si obtin si niste venituri; cred ca era
necesar sa se faca o discutie si cu acesti oameni pe sate sa fim antrenati si noi, plus
de asta mai veneau niste venituri la primari , stii ca salariile au crescut; am spus acest
lucru pentru a fi analizat , putem sa-l completam pe parcurs, sunt de acord cu
proiectul de hotarare .
Dl. primar: problema este reala care trebuie coroborata cu regulamentul
drumurilor pe care nu-l avem, drumurile sunt sticate, dar trebuie sa facem un
regulament pe circulatia drumurilor, da este o sursa dar mai sunt si altele si putem
revenii pana la aparitia bugetului, la nivelul nostru nu avem de unde finanta
investitii, singura sursa este activitati economice in parteneriat privat .

Dl. presedinte de sedinta : in legatura cu gunoaile problema este foarte
delicata, cine i-a gunoiul ?.
Dl. Preda: cei care rifdica gunoiul de la 416 mai incaseaza si alti bani ?
Dl. Negoita: nu , nu trebuie sa fie platiti .
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu
11 voturi pentru .
2.Proiect de hotarare privind a saptea rectificare a bugetului
local pe anul 2017

Dl. primar da citire expunerii de motive: este vorba de bani primiti pentru
invatamant .
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 11 voturi pentru .
3.Proiect de hotarare privind completarea HCL nr. 38 / 31
august 2017 privind stabilirea salariilor de baza pentru functionarii
publici si personalul contractual din aparatul de specialitate al
primarului comunei Catina

Dl. primar da citire expunerii de motive: este vorba de un post contractual –
Consilier 1A cu o jumatate de norma
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh. : aviz favorabil .
Dl. Preda Io : nu am fost de acord nici randul trecut nici acum, de unde il
platim?,Bani nu o sa ne mai dea din ce o sa ne gospodarim ? dar sa punem purtator
de cuvant nu sunt de acord .
Dl. primar: o sa vina ianuarie 2018 si o sa vedem ; de cativa ani buni avem un
fond de carte, dar pierdem din traditii, dar nu mai merge asa, este bine ca avem 5 mii
de volume si nu mai citeste nimeni, vreti sa-mi spuneti ca traditiile comunei insemna
numai caratul gunoiului, omul acesta va prelua activitatea culturala nu va fii purtator
de cuvant .
Dl. Birlodeanu: daca primarul spune ca avem sustinere financiara, nu cred ca
se va schimba ceva, mereu am spus teren de sport-nimic, nu cred ca se va schimba
ceva, la scoala avem un post de sofer liber dar copii merg la scoala cu un singur
microbuz, deci se poate si fara acest post, deci noi nu suntem de acord, am mai spus
si despre centrul de consultanta Zeletin ca nu-i vad rostul .
Dl. primar: votul dumenavosta referitor la centrul de consultant Zeletin este
pus contra la fel ca si astaz , credeti ca apa de la Zeletin sau Corbu este cineva care
nu si-o doreste dar cu ce ?, dar anul acesta noi am plimbat proiecte pana ne-am
saturat, s-a schimbat legislatia trebuie corelate din nou; aveti o atitudine sa fie
opozitie, avem traditii si noi ii dam cu piciorul .
Dl. Birlodeanu: atitudinea noastra trebuie sa vina in folosul comunitatii, am
vorbit de iluminat..de unde s-a gasit bani ?, ne dati exemplu-Iliuta Popescu, dar copii

fac sport afara, caminul cultural cum este ? Am spus care este eficienta cabinetului
de la Zeletin ?
Dl. primar: nu a-ti fost de acord cu cabinetul de la Zeletin dar il primb din anul
2006 sa vedem acum daca merge .
Dl. Preda Ion: am inteles ca acest consilier 1A a va face cultura, se va ocupa
de fluerasi si va fii si topo, dar am avut bibliotecar si a-ti stat de vorba vreodata cu
ea ? eu am vorbit si mi-a spus ca facea niste fise la carti dar nu lua nimeni carti, cat a
fost bibilotecara Cojocaru Georgeta cati am luat dintre noi carti ?, il avem de domnul
Tudorancea cu fluerasii sa dezvolte traditiile; acum mai nou avem calculator , tablete
unde toata lumea citeste, se documenteaza, acum lucrurile au evoluat si evolueaza .
Dl. primar : deviem de la subiect.
Dl. presedinte de sedinta nemaifiind discutii supune la vot proiectul de
hotarare care se aproba cu 6 voturi pentru si 5 voturi impotriva .
Dl. Preda Ion : daca s-ar fii tinut cont si de parerile noastre ar fii fost mult mai
bine.
Dl. primar : am spus ca punem un om la treaba dar ca sa facem angajarea pe
un post i-ti trebuie cel putin o luna de zile ; am facut proiectul la drumuri dar am
primit un pogon de avize , caminul cultural este la CNI si trebuie sa aveti rabdare sa
se repare acest camin cultural, dar nu sunt bani .
4. Proiect de hotarare privind completarea Inventarului bunurilor
care apartin domeniului privat al comunei Catina, Judetul Buzau .

Dl. Primar : este vorba de terenul in suprafata de 160 m.p. la Corbu unde este
forajul vechi de apa, teren in plus fata de terenul lui Mihaila Tudor de 2500 m.p. si
terenul lui Popescu Cicerone de 2050 m.p. si de padurea primariei in suprafata de 73
ha.
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 proiectul de hotarare
care se aproba cu 11 voturi pentru .
6. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tenhicoeconomici la obiectivul “Proiectare si executie lucrari de refacere
infrastructura rutierea si edilitara afectata de fenomene meteo
extreme pe parcursul anului 2016, comuna Catina, jud. Buzau”

Dl. Primar: este vorba de suma pentru reabilitare drumuri si aprobarea
indicatorilor tehnico-economici, drumurile sunt in lucru, sunt lucrari de reabilitare nu
necestita autorizatie de constructie, se va face o prereceptie si apoi se va strange
toate documentele .
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh. : aviz favorabil .
Dl. Paraschiv Ion : sa se bage pe toate ulitele au venit oemanii la mine .
Dl. Diaconu Gheorghe : la noi nu s-a bagat deloc, nu are cilindru sa o bata .

Dl. primar: grosimea trebuie sa fie de 8 cm, latimea intre 3-3,5 m pe Vale,
avem diriginte de santier, deci avem 12,9 km de pietruit si trebuie sa stiti ca nu
bagam piatra peste piatra si la unii nu bagam deloc, trebuie vazut sa fie compactat .
Dl. Preda: este o lucrare separata ?, este un proiect nou ?, vad ca este dusa
piatra sparta, sa se respecte ce se spune in expunerea de motive .
Dl. primar : sa facem impreuna un drum sa vedem saptamana asta .
Dl. Preda: lumea vorbeste altele .
Dl. Paraschi : de unde vine asfaltul pe Vale ?
Dl. primar: de la puntea pietonala se va asfalta 930 m .
Dl. Paraschiv: in sedinta a-ti spus pana la Biserica veche.
Dl. prima : pana unde avem bani .
Dl. Birlodeanu : dumneavostra a-ti spus in sedinta pana la Biserica veche si
acum nu avem bani, ce le spuneti la cetateni acum ?
Dl. presedinte de sedinta nefind discutii supune la vot proiectul de hotarare
care se aproba cu 11 voturi pentru .
7. Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract
de asistenta juridica si reprezentare in instanta cu cabinet de avocat”

Dl. Primar: avem procese pe rol, hotarari judecatoresti neduse la indeplinire,
avem acuma una lucrare la reabilitare drumuri, dar la Satic s-a facut alunecare de
teren si am cheltuit bani pentru balasatre , am scris si in expunerea de motive .
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh.: aviz favorabil .
Dl. Preda: avem jurist la primarie sa nu mai dam bani la avocati, de unde
bani?, juristul are experienta, de ce este angajat ? de ce sa-i dam bani avocatului ?lam platit si mai inaninte.
Dl. primar : cand ? pe ce speta ?
Dl. Preda : nu stiu dar a mai fost .
Dl. Popescu Vasile: eu in calitate de presedintele Obstei Mosenenilor pe legea
nr.247/520005 am avut actiune judecatoreasca timp de 8 ani m-am judecat pentru
800 ha padure si am angajat 3 avocati si 3 juristi, dar angajarea unui avocat nu-l
scoate din cursa pe jurist, pot sustine amandoi , deci greutatea este mai mare sa
castigi, mergand pe exemplul dat sunt de acord cu proiectul de hotarare .
Dl. Preda: este vorba de SC Liliac dar acesta societate s-a radiat , nu stiu de
unde ii mai luati bani .
Dl. prima : eu am propus si dumeneavostra decideti .
Dl. Preda: este scris in procesul verbal de constatare al Curtii de Conturi .
Dl. primar : am bagat balastru in loc de teava pe Mlacea pentru ca este
alunecare de teren .
Dl. Preda : atunci cum isi permite cei de la Curtea de Conturi sa spuna asa
ceva?
Dl. presedinte de sedinta nefind discutii supune la vot proiectul de hotarare
care se aproba cu 6 voturi pentru si 5 voturi impotriva .

Diverse
Dl.primar : am facut fotografii si le-am dat, dar cand lucrurile sunt clare pentru
mine i-mi asum raspunderea pentru banii aceeia, de aceea m-am dus in instanta; nu
am nici un fel de relatii de prietenie nici din primarie si nici din afara cand este vorba
de ban , va rog s ava faceti timp sa vedem toate drumurile care se fac acum mergem
cu microbuzul .
Dl. Enica Gheorghe :
-referitor la taxele si impozitele sa se faca cu declaratia omului;
- nu avem nici medic in comuna, medical este al comunei Calvini ;
-taxa pe gunoi suntem de acord , daca i-mi i-a gunoiul platesc daca nu nu
platesc;
-referitor la angajatul cu cultura este din comuna Catina ?, sa vedem la anul
ceva schimbat, o sa avem un cor de copii care va canta la fluier ;
-drumul de pe Diliman este drum judetean ?, stiu ca este drum de exploatare ;
pe unele drumuri ale noastre stiu ca nu se poate intra cu salvarea, pompierii;
drumurile sa se faca cu piatra sparta, as fii curios sa vad cine a facut proiectul, sa-l
vad, ;
-avem statie de clorinare in Catina ?
Dl. presedinte : da la bazinul de apa Motruna si la Corbu acum .
Dl. Babaru Marin : referitor la reabilitarea drumurilor de pe Vale era bine sa
fie o informare catre cetateni pentru ca oamenii aveau pe drum cate ceva-piatara,
lemne, copaci. S-au taitat copacii un lucru bun dat trebuiau tatiati de oameni ,
gunoiul pe timp de vara s-ar putea altera la doua saptamani cand il ia; curtea scolii de
la Valea Catinei este plina de curci, pasari, gardul este rupt, sa se faca sedinte cu
carutati .
Dl. Enica Gheorghe : sa se puna niste ghirlande in comuna de sarbatori, aveam
dulap de Paste nu mai este nici ala, acum este pustiu, nu mai este nimeni, nu avem
nimic in comuna, nici doctor, nici CEC .
Dl. presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
PARASCHIV ION

SECRETAR,
DIACONU DORINA

