Proces- verbal
incheiat astazi, 22.01.2018, orele 8,00
Azi, data de mai sus a avut loc sedinta extraordinara a Consiliului Local Catina, la
Primaria Catina, convocata prin Dispozitia Primarului nr. 47 din 18.01.2018 la care a
participat un numar de 10 consilieri locali si delegatul satesc Stanciu Gheorghe.
Lipseste motivat dl. Corbu Cristinel.
Sedinta este publica.
Presedinte de sedinta a fost ales dl. Popescu Vasile.
D-na secretara 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 aprobarea organizarii retelei scolare pentru anul
scolar 2018-2019 - prezinta primar Radu Gheorghe;
2.Proiect de hotarare privind aprobarea Acordului de cooperare privind
organizarea si exercitarea activitatii de audit public intern- 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 “Refacerea retelelor si a
gospodariei de apa in Catunul “Catun” Sat Corbu, Com.Catina, Jud.Buzau” prezinta primar Radu Gheorghe;
4. Raport privind activitatea asistentilor personali in semestrul II 2017prezinta primar Radu Gheorghe;
Dl. primar supune la vot ordinea de zi care se aproba cu 10 voturi pentru
Dl.presedinte da cuvantul d-lui primar pentru a prezenta primul proiect de pe ordinea
de zi.
1.Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare pentru
anul scolar 2018-2019
Dl.primar : s-a respectata filiera cu Inspectoratul Scolar, am primit avizul conform,
dar a scazut numarul de elevi, o sa trebuiasca sa ne gandim pentru ca la anul sa nu mergem
pe schimb, sa gasim o solutie pentru o sala de clasa, o sa discutam pentru o sala la scoala
veche, dat trebuie expertiza tehnica, acordul scolii si al Ministerului Invatmantului, deci
avem nevoie de acestea .
Dl.presedinte : discutii.
Dl.Popescu Vasile: dl.Birlodeanu stie am discutat si in consiliul de administratie al
scolii, am cerut avizul conform al Inspectoratului scolar si acum luam hotarare in consiliul
local , asta este populatia scade .
Nemaifiind discutii, dl.presedinte supune la vot proiectul de hotarare care se aproba
cu 10 voturi “pentru”.

Dl.presedinte da cuvantl d-lui primar pentru pct. nr.2 de pe ordinea de zi.
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 : este vorba de apa de la Corbu completare, acum avem si indicatorii
tehnici-capacitati, trebuie sa avem in vedere distanta de la asfalt pana la ultima casa sus pe
Corbu, sunt 90 m, deci propunem o statie de pompare la magazin la dlui Coman sa duca
apa pana sus; de retinut : ce facem cu serviciile publice mai ales apa si canalul , anul acesta
este ultimul an, sa va trece la sanctiuni, noi folosim apa dar ne trebuie bazin vitanjabil, noi
am plimbat niste proiecte cu apa; va propun o tinta pentru asigurarea din incasari sa facem
unele cheltuieli, avem 6 proiecte pe PNDL, dar s-ar putea sa nu iasa toate, trebuie sa
discutam posibilitatile noastre financiare .
Dl.presedinte : deci trebuie sa aprobam 36 mii din bugetul nostru, capacitatile
tehnice si sa revocam hotararea veche.
Dl. Negoita Gheorghe :este bine ca aprobam capacitatile si suma suplimentara, este
un lucru foarte bun pentru locuitorii din Corbu, sunt de acord cu proiectul de hotarare .
Domnul presedinte supune la vot proeictul de hotarare de la punctul nr.2 care se
aproba cu 10 voturi « pentru » .
Dl.presedinte da cuvantl d-lui primar pentru pct. nr.3 de pe ordinea de zi.
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 “Refacerea retelelor si a
gospodariei de apa in Catunul “Catun” Sat Corbu, Com.Catina, Jud.Buzau”.
Dl. Primar: Asociatia Comunelor din Romania pentru a rezolva probleme de audit a
hotarat sa dea o mana de ajutor sa faca un serviciu care sa ne ajute, este o treaba obligatorie
si te ajuta sa nu gresesti, este o prestare de serviciu mai acesibila decat o societate privata;
acest serviciu verifica gestionarea banilor .
Domnul presedinte supune la vot proeictul de hotarare de la punctul nr.3 care se
aproba cu 10 voturi « pentru » .
Dl. Primar prezinta Raportul privind activitatea asistentilor personali in
semestrul II 2017 : in privinta banilor se dau bani si noi ii gestionam , dar aici sa nu ne
suprindam evenimemnte care nu le dorim, va propun ca in luna februarie sa facem o
trecere pe la toti asistentii si sa stim precis ce le trebuie, avem un ex. Florica Scarlat are si
ea ceva probleme.
Dl. presedinte : trebuie sa verificati daca asistentii persoanli i-si fac treaba .
Dl. primar: sa stabilim sedinta ordinara, avem bugetul, pe acesta s-a lucrat, va
propun pentru luni sau miercur ipentru ca marti nu pot, sa vedm unde o tinem la Corbu, la
Catina, sa vina invitati pentru ca discutam bugetul .
Dl. Paraschiv: fiind bugetul la Catina .
Dl. primar: la after school dupa amiza, trebuie sa aveti materialele sa le studiati,
avem proiecte pe PNDL, puntea de la Catina trebuie reparata neaparat, dar stii macar o

data pe an trebuie facute verificari la puntii, podete, etc , sper ca in trim III sa putem sa
facem rectificare .
Deci s-a stabilit sedinta pe data de 31.01.2018
Dl. Birlodeanu Adrian: problema gunoiului, au venit oamenii sa plateaasca impozitul
si platec si gunoiul , dar de ce la cere bani inainte ?
Dl. primar: sunt taxe speciale si devin obligatorii, in conditiile in care nu vrea sa
platesca gunoiul este obligatoriu , dar se plateste in functie de prestarea serviciului , nu se
i-a anticipat gunoiul .
Dl. Birlodeanu: omul nu are nici pubela, nici nu da gunoiul dar plateste pe tot anul.
Dl. primar: am discutat cu aparatul de specialitate si martea viitpare merge cu
masina cu gunoi sa vedem cat gunoi se strage pentru ca noi platim gunoiul la kg, dar avem
probleme omul nu vrea sa dea gunoi, dar trece strada si il duce pe prund .
Dl. Birlodeanu : stim ca taxa este obligatorie, dar nu au pubele, la comunele vecine
s-au dat publele.
Dl. primar : de unde vin banii pentru pubele ?
Dl. Birlodeanu : firma prestatoare de serivicii .
Dl. primar : stii ca la inceput noi am cumparat publele cu bani nostrii.
Dl. presedinte de sedinta ; un om trebuie sa se ocupe numai de acest lucru- gunoi .
Domnul presedinte declara lucrarile sedintei inchise.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.
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