PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 31.01.2018, orele 14,00

Azi, data de mai sus, a avut loc sedinta ordinara a Consiliului Local Catina, la
Centru de zi tip After school Catina, convocata prin Dispozitia Primarului nr.51 din
data de 23.01.2018, la care a participat un numar de 11 consilieri locali si dl.Stanciu
Gheorghe- delegatul satesc .
Ca invitati au prticipat: d-na Geanta Maria, dl Costache Gheorghe, dl. Pasaroiu
Ilie, dl. Deliu Viorel, dl. Bobaru Ion.
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 Popescu Vasile .
Domnul primar prezinta ordinea de zi :
1.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local
al comunei Catina pe anul 2018 - prezinta primar Radu
Gheorghe;
2.Proiect
de
hotarare
privind
renumerotarea
Inventarului bunurilor care apartin domeniuui public al
comunei Catina - prezinta primar Radu Gheorghe;
3.Raport privind activitatea de solutionare a petitiilor in
semestrul II anul 2017 - prezinta primar Radu Gheorghe;
4. Raportul primarului privind starea economica, sociala
si de mediu a comunei Catina in anul 2017- prezinta primar
Radu Gheorghe;

Dl. primar supune la vot ordinea de zi, cu rugamintea de a scoate de pe
ordinea de zi proiectul de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei
Catina pe anul 2018 deoarece nu am primit sumele pentru scoli pentru cheltuieli
materilale de la finante si raportul primarului care va fii pus in cele trei luni asa cum
spune legea .
Dl primar supune la vot cele spuse mai sus, care se aproba cu 11 voturi pentru.
1.Proiect de hotarare privind renumerotarea Inventarului
bunurilor care apartin domeniuui public al comunei Catina

Dl.primar da citire expunerii de motive : aceste bunuri a mai trecut prin
analiza dumneavostra ,deci sunt bunuri proprietate publica si private in comuna;
bunurile proprietate publica au regim aparte nu pot fi instrainate dar pot fi

concesionate, sunt inalienabile, raman in domeniul public, dar vor sa faca o
renumerotare , un exemplu: noi ne folosim de puntile pietonale care sunt in domeniul
privat ; la terenuri exemplu in Moara Enica avem teren domeniul public pentru statia
de epurare a apei pentru Catina,
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh. : aviz favorabil .
Dl. presednte de sedinta: conform indicatiilor acum ceva timp am facut o
numerotare la domeniul public un numar cu indice, acum revenim tot conform
indicatiilor la o noua renumerotare la domeniul public .
Dl. Negoita Gheorghe : am luat act in comisii de specialitate, acum se face o
renumerotare, sunt de acord.
Dl. Birlodeanu Adrian : se tine veche strucura ? sau s-a mai masurat ceva ?
Dl. primar : vechea strucutra.
Dl. preseinte : dar terenurl de la scoli ?
Dl. primar : sunt prinse in domeniul public .
Dl. Preda Ion : sunt de acord cu renumeratoarea , dar ce se intampla cu aceste
terenuri ? Sunt concesionate ? cine le foloseste ? daca nu sunt sa fie concesionate sau
inchiriate .
Dl. presedinte : vom fii informati la timp .
Dl. primar :
- Terenul de la Preda de pe Vale vizavi de famila Preda este folosit ca izalz
de cei din Valea Catinei ;
- Terenul de sus de pe Corbu cumparat de la Lapte pentru rezervorul de
inmagazinare a apei, dar din lipsa de fonduri si din proiectele noastre
depuse care nu au trecut nu a putut fii pus acolo ;
- Terenul de la Malul Pieii – nu are cine sa intre pe el ;
- Terenul de la Dragaica este pascut de oile comunitatii
Dl. Birlodeanu : terenul de la Helesteu ?
Dl. primar : este tot in domeniul public .
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu
11 voturi pentru .
2.Raport privind activitatea de solutionare a petitiilor in
semestrul II anul 2017
Dl. primar da citire raportului privind activitatea de solutionare a petitiilor in
semestrul II 2017.
Diverse
Dl.primar : lucrurile s-au canalizat pe doua probleme mari : mergem greoi la
restituirea dreptului de proprietate-nu este posibil sa nu dam titluri de proprietate,
nici faptul ca nu angajam inginer topo, oamenii merg pe cale judecatoreasca, dar pe
cale administrativa trebuie facut punctul in tarla sau proiect parcelar; referitor la
Legea 165, cu terenul de la camp nu am intrat , pe de o parte avem teren luat de

OMV 2,2 ha dar nu putem spune ca nu dam tarlaua 40 ca nu a depus comuna
Scutelnici legea 165, in acesta tarla sunt date titluri de proprietate care trebuiesc
corectate ; relatia cu Scutelnici nu este rece, dar ei au lungit-o , se stie si la
Prefecturasi ne-au blocat , avem destule legi : 18, 1, 245, dar legea 7 cere plan
parcelar , aici s-a venit pe fonduri externe dar noi nu am putut face pentru ca nimeni
nu a vrut sa fac cu 60 lei imobilul ; veti spune ca Radu Gheorghe se scuza, dar ADSul –calcat si discutat, la fel Camera Deputatilor, Prefectura, Scutelnici si OCPI, am
spus ca nu vom putea sa restituim terenurile oamenilor , curtea de conturi va venii si
va merge cu registrul agricol la oameni acasa sa vada titluri de proprietate si
terenurile ; spuneti oamenilor sa fie aproape si sa declare tot .
Dl. Costache Gheorghe : ce facem cu drumul refeitor la balastiera lui
Caltabos? Toata lumea zice ca are aprobare de la primarie, a stricat si gardurile
oamenilor.
Dl. primar : acolo acum 2 saptamani a venit Ticu si s-a dus sa corecteze
drumul, deci avem doua variante : ori ne intelegem cu domnul Stoica ori ii luam
avizul pe cei 60 m .
Dl. Costache : sa fie puse doua panouri interzis tonajelor .
Dl. primar : sa-i facem scris domnului Stoica cu un termen rezonabil , daca nu
ii retragem avizul pe care ii l-am dat pe acel drum ; acelasi lucru se intampla peste
tot acolo unde se scot lemne; lipsa lucrarii de nomenclatura stradala si perioada cand
drumul nu poate fii exploatat dupa ploaie, dar ocolul silvic scoate la licitatie o
suprafata de padure si toata lumea este multumita pana la a scoate lemne; trebuie sa
intelegem ca nu sunt bani suficienti .
Dl. Birlodeanu A. : cum sa exploateze el cand noi am facut drumul ?, oamenii
sunt nemultumiti si au dreptate .
Dl. primar : acum vreo doi ani cum s-a exploatat din Balosinu, stie cineva ?
Cu domnul Stoica am discutat de n ori , nu v-a intelege decat cand ii vom pune
bariera , trebuie din aproape in aproape pentru ca omul uita .
Dl. Costache : nu am nimic cu domnul Stoica dar sa intretina drumul .
Dl. primar : comunicarea intre noi si el, o sa-i facem scris, dar vreau sa stau de
vorba cu el.
Dl. primar: avem probleme legate de mediu : gunoi, apa, apa menajera,
conducta de apa care duce in izvor, etc., cred ca sunt reguli care nu sunt stabilite
corect; nu putem aceepta la infinit oameni care nu vad anuntul ca acolo nu se
depoziteaza gunoiul; colectarea gunoiului de catre noi –avem contract cu un
prestator, dar drumul nu permite sa intre cu masina de gunoi peste tot; astfel avem
oameni de la 416 cu caruta care strange gunoiul si il duce la masina, noi nu furam
gunoiul, facem asa cum ne permite terenul, sunt sfinti care dau acest lucru pe
internet, sa dea., stiu problema gunoiului ridicat fara utilaj specializat este
infractiune.
D-na Geanta Maria : acolo la noi in izvor .
Dl. Negoita ; facem curatenie cu cei de la 416, am inceput de jos.

Dl. Birlodeanu : este problema societatii sa vina cu o masina mai mica de
gunoi.
Dl. primar : prestatorul trebuie sa indeplineasca conditiile contractului.
Dl. Negoita : sa mergem asa cum am inceput.
Dl. Birlodeanu : La Zeletin sunt saci mari de gunoi .
Dl. Negoita : vin din Prahova cu acestia.
Dl. Birlodeanu : niste camera de luat vederi in punctele cheie instalate.
Dl. Preda Ion : referitor la apa reziduala , ce facem ca nu avem canalizare .
Dl. primar : la sfarsitul anului 2018 trebuie sa avem canalizare, astfel vam fii
amendati .
Dl. primar: vreti ca probleme de mediu sa fie discutate in luna martie in
sedinta?
Dl. presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
POPESCU VASILE

SECRETAR,
DIACONU DORINA

