PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 24.04.2018, orele 8,00

Azi, data de mai sus, a avut loc sedinta de indata a Consiliului Local Catina,
la Primaria Catina, convocata prin Dispozitia Primarului nr.117 din data de
23.04.2018, la care a participat un numar de 9 consilieri locali , d-nii Paraschiv Ion si
Strachinescu Vasile fiind invoiti si dl Stanciu Gheorghe.
Doamna secretara declara deschise lucrarile sedintei si supune la vot procesul
verbal al sedintei anterioare, care se aproba cu 9 voturi “pentru”.
Presedinte de sedinta a fost ales domnul Ungureanu Ion.
Domnul primar prezinta ordinea de zi :
1.Proiect de hotarare privind aprobarea lucrarilor de plantare
puieti forestieri in onoarea militarilor cazuti in Primul Razboi Mondial
2. Proiect de hotarare privind aprobarea cumpararii terenului in
suprafata de 540 m.p., situate in extravilanul comunei Catina, in
vederea realizarii obiectivului de investitie “ Extindere sistem de
alimentare cu apa in localitatea Catina, comuna Catina, judetul Buzau
“

Domnul primar supune la vot ordinea de zi se aproba cu 9 voturi pentru .
Dl. primar : multumesc frumos ca a-ti raspuns invitatiei datorita celor doua
lucrari, mai ales pentru bazinul de apa de la Satic, acolo am avut probleme cu
alunecare de teren, a doua treaba este vegetatie la pomi-inclusiv puieti pentru a plata
in jurul monumentului Eroilor cei 30 de puieti .
1.Proiect de hotarare privind aprobarea lucrarilor de plantare puieti
forestieri in onoarea militarilor cazuti in Primul Razboi Mondial

Dl. primar da citire expunerii de motive .
Dl. Negoita Gheorghe : este initiativa Ministerului Apelor si Padurilor , cu
Garda Forestiera Focsani, Regia nationala a Padurilor-Romsilva, Directia Silvica
Buzau si Ocolul Silvic Cislau , deci Romsilva ne asigura puietii, noi o sa-i plantam
cu cetateni, este ceva frumos, sunt de acord cu proiectul de hotarare.
Dl. primar : suprafata este destul de mica, dar trebuie sa ne aducem aminte ce
s-a intamplat acum o suta de ani , este vorba de simbol.
Dl. Popescu Vasile : voi cauta ca prin Ocolul Silvic privat sa plantam niste
tuia sa mascam acolo spatele si chiar si pe lanaga gard , dar perioada sa nu fie tarzie,
sunt de acord cu proiectul de hotarare .
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu
9 voturi pentru .

2. Proiect de hotarare privind aprobarea cumpararii terenului in
suprafata de 540 m.p., situate in extravilanul comunei Catina, in
vederea realizarii obiectivului de investitie “ Extindere sistem de
alimentare cu apa in localitatea Catina, comuna Catina, judetul Buzau
“

Dl. primar : reteau de apa de la Satic-Tarna, extindere, acolo pe Mlacea avem
o alunecare de teren masiva, aveam trei variante, doua au picat si a mai ramas
cumparare teren de la Marin Ana, terenul se afla pe partea stanga cum urcam de la
Codescu Liviu, o sa-l cumparam, sa-l bagam in domeniul public si acolo sus o sa
pastram cele doua bazine .
Dl. Negoita Gheorghe : il delegam pe domnul primar sa semneze actul,
proiectul este la minister , sunt de acord cu proiectul de hotarare
Dl. presedinte de sedinta nefiind discutii supune la vot proiectul de hotarare
care se aproba cu 9 voturi pentru .
Drept pentru care am incheiat prezentul process verbal.
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