PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 19.02.2018, 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.58 din
data de 12.02.2018, 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. Oprea Pretor, dl. Preda Vasile,
dl. Costache Gheorghe, dl. Bobaru Ion, dl. Cirstoiu Nicolae, dl. Bulfei Tanase.
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 Preda Ion .
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 aprobarea Strategiei de
achiziţii publice a comunei Cătina in anul 2018 - prezinta
primar Radu Gheorghe;
3.Proiect de hotarare privind aprobarea contului de
încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2017 - prezinta
primar Radu Gheorghe.
4.Proiect de hotarare privind aprobarea utilizarii
exedentului bugetar din anul 2017 in anul 2018 – prezinta
primar Radu Gheorghe.
5.Diverse.
Dl primar supune la vot ordinea de zi, care se aproba cu 11 voturi pentru.
1.Proiect de hotarare privind
comunei Catina pe anul 2018

aprobarea

bugetului local al

Dl.primar da citire expunerii de motive am mai discutat proiectul de buget ,
dar nu se va putea acoperii toate nevoile unei comunitati; am incercat sa acoperim
cheltuielile din incasari, am discutat proiectele care au fost depuse, l-am aprobat stiti,
la unele s-au cerut documente suplimentare, unele au fost aprobate, unele nu au
trecut din lipsa de fonduri; de asemenea sediul Primariei are nevoie de reparatii,
vrem sa facem reabilitare; acum trebuie sa trecem la finalizarea documentelor si a
avizelor ; ne-am propus o tinta de colectare a taxelor si impozitelor la 60-80 % , pe

langa comunicarile de impunere trebuie sa facem si executare silita, speram sa avem
o incasare corespunzatoare poate in trim II venim cu o rectificare de buget; am avut
ceva nemultumiri la activitati sociale, a creat ceva nemultumiri, dar o sa facem
demersurile sa-si primeasca si diferenta de bani .
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popescu V. Paraschiv I. si Negoita Gh. : aviz favorabil .
Dl. Popescu Vasile: am discutat bugetul din sedinta trecuta de la comisie, cu
specificarea ca nu sosisera sumele pentru scoala, deci au sosit si suntem de acord .
Dl. Negoita Gheorghe: sunt de acord cu proiectul de hotarare, dar trebuie sa
fim foarte atenti la cheltuieli sa putem duce la capat proiectele care ni le-am propus,
sumele au fost repartizate cu atentie.
Dl. Birlodeanu Adrian: de acord cu proiectul de buget, dar in proietul de
hotarare privind aprobare Strategiei de achizitii publice pe anul 2018 sunt trecute
doua punti, care sunt acestea ?
Dl. primar : este vorba de calamitatile din anul 2014, am primit banii prin
hotarare de guvern, este vorba de puntile de la Slobozia, acele improvizate .
Dl. Birlodeanu : ce sa le facem ?
Dl. primar : este vorba de balastari drumuri, apa si cele doua punti, la sumele
care le-am primit ei au trecut 5 podete, la licitatia care s-a facut este o diferenta de 39
mii lei , suma care trebuie restituita la Guvern
Dl. Birlodeanu A.: in campania electorala s-a spus ca se va face punte la
Slobozia, in satul Zeletin sunt prevazuti bani pentru apa, dar nu s-a facut nimic , sa
alocam o suma mai mare sa rezolvam una din ele si ramane cealalta ; am vazut la
achizitii ca s-a facut o lista intreaga, dar valoarea la apa distilata este mai mare de cat
la anitgel, la fel si la intretinere iluminat public .
Dl. primar: la iluminat public intra si montarea statiilor de tratare a apei .
Dl. contabil : acolo intra tot si mentenanta si statiile care trebuiesc .
Dl. Birlodeanu : vraiam sa punem becuri economice pe stalpi.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu
11 voturi pentru .
Dl. presedinte de sedinta : cat este cheltuielile cu mentananta ?
Dl. contabil : nu este niciodata suma fixa .
Dl. presedinte : in Moara Enica iluminatul public nu mai functioneaza de o
luna.
Dl. primar : programul de achizitii este bine ca il studiati, contractual cu
Energia Service nu este o taxa lunara ci il folosim cand avem nevoie de el, la
problemele neintelese ne putem intanli si dicuta mai inainte .
2. Proiect de hotarare privind aprobarea Strategiei de
achiziţii publice a comunei Cătina in anul 2018
Dl. primar da citire expunerii de motive : este vorba de programul de achizitii,
s-a mers pe lista de anul trecut, s-a mers pe un procent de 70 % din cheltuieli ; la
drumurile care le-ma balastat a mai ramas cate o codita pe aici pe acolo, m-a intrebat

cineva procedura si o sa o punem la dispozitie ; drumurile care au fost balastate au
fost masurate de trei ori si nu mai merge cum mergea ; nu putem face fata tuturor
doleantelor niciodata, dar trebuie sa faci ceea ce se cere majoritar, la Mordana
trebuie drumul consolodat, am bagat un tub acolo care trebuie corectat acum .
Dl. Bulfei Tanase : daca puteti face si drumul pe la noi, la Stan Geangu la fel
s-au infundat tuburile, pe timpul fanaului am avut mari necazuri .
Dl. Birlodeanu A: referitor la ce a spus domnul primar, discutam si in comisie
dar trebuie sa discutam si aici , sunt de acord .
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu
11 voturi pentru .
3.Proiect de hotarare privind aprobarea contului de
încheiere a exerciţiului bugetar pe anul 2017
Dl. primar da citire expunerii de mortive : avem ceva restante din debite din
urma, speram sa incasam dar nu suta la suta, avem un abonat care primeste amenzi la
2-3 saptamini undeva in gara la metrou, dar legea este gresita .
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popescu V. Paraschiv I. si Negoita Gh. : aviz favorabil .
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 utilizarii
exedentului bugetar din anul 2017 in anul 2018.
Dl. primar : aveti sumele execedente care sunt trecute la proiecte dar atentie
trebuie sa luam avizele la timp.
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popescu V. Paraschiv I. si Negoita Gh. : aviz favorabil .
Dl. presedinte de sedinta nefiind discutii supune la vot proiectul de hotarare
care se aproba cu 11 voturi pentru .
Diverse
Dl.primar : v-am dat o expunere de motive pentru un viitor program de
folosire a drumurilor de exploatare, avem peste 30 km drumuri, dar dupa ploaie se
cara lemne si se deterioreaza drumul, dar in zona un bulodzer costa 120 lei/ora si noi
ne facem ca nu vedem, o sa multiplicam si o sa dam si la oameni; mai este vorba si
de modul de organizare a stanilor aici ; acum 2-3ani am constatat, am bagat oile la
obor dar a venit ciobanul si a zis ca le-a dat branza .
Dl. Preda Vasile : nimic nu s-a facut pentru Tavel cu stana, nu s-a luat nici o
masura, am anuntat lumea sa vina la sedinta si a zis ca nu vine ca-l tine pe Tavel in
brate .
Dl. primar : Pe Valea Pietrii 20 oameni au dat terenul sa-l pasca cu oile Tavel
si restul nu l-au dat, are organizata stana la Chiojdu nu poti sa-l controlezi, Primaria

nu poate plati paza la terenurile oamenilor , daca eu dau locul si tu nu, el spune ca lea scapat, ne unim sa discutam toti pe Vale .
Dl. Preda Vasile : in sat a distrus tot.
Dl. Preda Ion : sa-l chemam pentru distrugere la Politie.
Dl. Birlodeanu A. : s-a sunat la 112 ca nu este oborul bun, trebuiesc luate niste
masuri, ciobanii au pus cainii pe oameni .
Dl. Strachinescu Vasile : in legatura cu protocolul semnat in anul 2003, noi
ramanem fara teren pe Cepturas , am protocolul in fata se da teren comunelor
Beceni, Chiojdu, Vadu Pasii, Cernatesti, stiu ca Chiojdu a luat pe Zeletin, acest
protocol nu este valabil nu este stampilat de catre ADS.
Dl. Preda Ion : asa a fost situatia atunci , acest teren a fost al SCPP , de ce in
14 ani nu s-a rezolvat ?
Dl. Strachinescu Vasile : va intreb a-ti semnat? Teren stapaniti de la ADS ?
Dl. primar : acest lucru se poate discuta intre dumneavoastra, dar acolo este o
eroare, dar la Prefectura noi figuram sa dam teren acelor comune, dar noi nu avem
teren sa restituim la oameni, nu avem teren sa dam la camp .
Dl. presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei.
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