PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 20.12.2017, 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.340 din data de 20.12.2017,
la care a participat un numar de 11 consilieri locali si dl.Stanciu Gheorghe- delegatul
satesc .
Ca invitati a prticipat dl Enica Gheorghe.
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 Parvan Popescu Gheorghe .
Domnul primar prezinta ordinea de zi :
1.Proiect de hotarare privind a noua rectificare a bugetului local
pe anul 2017 - prezinta primar Radu Gheorghe;
2.Proiect de hotarare privind aprobarea transformarii unor
posturi ca urmare a sustinerii examenului de promovare in grad
profesional superior si modificărea statului de funcţii al aparatului de
specialitate al primarului comunei Cătina – prezinta primar Radu
Gheorghe
3.Diverse

Dl. primar supune la vot ordinea de zi care se aproba cu 11 voturi pentru.
1.Proiect de hotarare privind a noua rectificare a bugetului local
pe anul 2017

Dl.primar da citire expunerii de motive : avem rectificarea de buget pentru baii
de incalzire dar nu pentru cei de la 416, cei care nu depasesc venitul pe membru de
familie de 615 lei .
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh. : aviz favorabil .
Dl. Preda Ion ; este vorba de vecinul meu daca se incadeaza , pentru ca
ajutorul social l-a pierdut, i-am luat mereu adeverinta de la fisc , dar..
Dl. Negoita Gheorghe : nu s-a tinut de ajutorul social, nu facea orele, nu mai
are ajutor social .
Dl. primar : daca face cerere primeste pe restul de luni care au mai ramas pana
in martie inclusiv .
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu
11 voturi pentru .
2.Proiect de hotarare privind privind aprobarea transformarii
unor posturi ca urmare a sustinerii examenului de promovare in grad

profesional superior si modificărea statului de funcţii al aparatului de
specialitate al primarului comunei Cătina

Dl. primar da citire expunerii de motive: este vorba de 2 functionari publici
care au vechimea, au sustinut examenul de promovare in grad superior si trebuie
transformat postul in statul de functii
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh. : aviz favorabil .
Dl. Negoita Gheorghe – de acord cu proiectul de hotarare
Dl. presedinte de sedinta supune la vot procesul proiectul de hotarare care se
aproba cu 11 voturi pentru .
Diverse
Dl.primar : la ora 10 avem o verificarea la lucrarile de la drumuri, pentru o
plata, v-am invitat si va invit de fiecare data, dar primim sesizari in legatura cu
calitatea lucrarilor , dar nu o sa putem termina lucrarea pentru ca este timpul
nefavorabil ; avem probleme cu folosirea spatiului drumurilor, se depoziteaza lemne,
piatar, gunoi in toate satele ; avem probleme si cu defrisarile de copaci pe drumuri,
la Motruna, Slobozia, Pe Corbu ; La Voinari pe Corbu nu putem face drumul trebuie
sa cumparam teren de la Frincu Gheorghe, pe Vale avem problmeme, la Tomescu o
sa mutam un gard ; V-am invitat si va invit sa mergem sa vedem drumurile; la apa nu
avem serviciul public de apa, la Tronari s-a spart teava s-a pierdut apa , acum nu
avem apa, dar nu avem fond pentru avarii si pentru 4 persoane care nu platesc nu
este apa; piata acum avem plata prin consiliul local 10 lei de taraba.
Dl. Enica Gheorghe : sedintele sa fie anuntate, ar vrea sa vina mai multi
oaamenii, sa facem sedinta si cu oamenii pentru apa, sa stie oamenii ca o sa platim .
Dl. Birlodeanu Adrian : referitor la invitatia d-lui primar , nu am putut sa
venim la drumuri,dar s-a vazut ce s-a facut , dar lumea tot nu este multumita, in
Orjani am inteles ca au fost discutii, dar s-a prins si perioada proasta cand a plouat,
pe Valea Catinei s-a facut gauri de la pod la scoala, in rest iluminatul public s-a
aprins, apar si ghirlandele, un nou an cu bine .
Dl. presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
PARVAN POPESCU GHEORGHE

SECRETAR,
DIACONU DORINA

