PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 27.04.2018, 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.116 din data de 20.04.2018,
la care a participat un numar de 11 consilieri locali si dl.Stanciu Gheorghe- delegatul
satesc .
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 Ungureanu Ion .
Domnul primar prezinta ordinea de zi :
1.Proiect de hotarare privind aprobarea contului de
executie al bugetului local pe trimestrul I 2018- prezinta
primar Radu Gheorghe;
2.Proiect de hotarare privind aprobarea Regumentului
Intern pentru acordarea voucherelor de vacanta - prezinta
primar Radu Gheorghe;
3. Rapoartele de activitate ale consilieri locali pe anul
2017 – prezinta domnii consilieri
Dl. primar supune la vot ordinea de zi, cu rugamintea de a suplimenta ordinea
de zi cu proiectul de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici
precum si asigurarea finantarii de la bugetul local, pentru categoriile de cheltuieli
ce nu pot fii finantate de la bugetul de stat prin PNDL, conform OMDRAP
nr.1851/2013, aferente obiectivului de investitie “Extindere sistem de alimentare
cu apa localitatea Catina, judetul Buzau “, deoarece avem adresa primita sa
depunem actele pana pe data de 07.05.2018
Dl primar supune la vot cele spuse mai sus, care se aproba cu 11 voturi pentru.
1.Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al
bugetului local pe trimestrul I 2018

Dl.primar da citire expunerii de motive : contul de executie unde nu sunt
probleme deosebite, inca nu am intrat in cheltuieli masive, mai avem lichidarea celor
doua dispozitii ale Curtii de Conturi, o sa avem niste restrictii catre finalul anului in
sensul lipsei de bani. Vreau sa va spun ca luna viitoare discutam serviciul public de
apa in principal, dar si celelalate- iluminatul public, etc., nu se mai poate tine livrarea
apei fara bani .
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.

D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh. : aviz favorabil .
Dl. presednte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu
11 voturi pentru .
2.Proiect de hotarare privind aprobarea Regumentului
Intern pentru acordarea voucherelor de vacanta
Dl. primar da citire expunerii de motive : vine sa suplimenteze veniturile, dar
este si o oarecare satisfactie pentru angajati .
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh. : aviz favorabil .
Dl. presednte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu
11 voturi pentru .
3. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici precum si asigurarea finantarii de la
bugetul local, pentru categoriile de cheltuieli ce nu pot fii
finantate de la bugetul de stat prin PNDL, conform OMDRAP
nr.1851/2013, aferente obiectivului de investitie “Extindere
sistem de alimentare cu apa localitatea Catina, judetul
Buzau“ .
Dl. primar da citire expuneri de motive : v-am spus ca terenul de pe Mlacea nu
rezista, acum a inceput si disputa ca apa pe Tarna; acum raspundem la cerintele
Ministerului care ne cere documente pana pe data de 07.05.2018, deci este posibil sa
prindem si extinderea retelei de apa in Satic; In termenul care a fost dat nu este posibil
apa si canalizarea la Catina ; Stii am avut proiecte pe apa si canal depuse , dar au fost
date inapoi; terenurile le avem prinse in domeniul public –la Corbu, Pe Catun, in
Moara Enica, acest proiect sper sa intre in etapa a II-a, s-ar putea sa avem posibilitatea
sa incepem si lucrarile la Primarie .
Dl. Preda Ion : despre apa cred ca vorbim mai bine de 10 ani, nu stiu de ce nu
se cunoaste nimic pentru ca pe ici pe colo s-a mai investit, apa nu este potabila in urma
analizelor, dar saptamanal apar defectiuni si stim ca s-a investit niste bani, acum
mergem sa vedem ce culoare are apa, avem si statie de clorinare, functioneza sau nu ?
iluminatul public nu functioneaza peste tot este numai la noi nu, drumurile de
exploatare s-au facut, s-au bagat niste bani, dar acum nu se poate circula pe ele, credeti
ca puteti face apa si canalul ? gardurile sunt in drum vin pana in asfalt, ce faceti ? , nu
exista asa ceva nici in Calvini care ste o comuna de tigani , oamenii spun voi ce faceti
acolo ? noi am fost de acord cu proiectele propuse de dvs., dar sa se vada ceva ,
cheltuim niste bani.
Dl. Primar : domnul Preda a spus lucruri reale cu gardurile, am cheltuit bani
anapoda, ne impedica lipsa statiilor de clorinare, dar analiza apei contra cost este in
primarie cine vrea sa o vada, se face anual, pericolul cel mai mare toata lumea vede

gunoiul din ochiul altuia, nu se mai poate trebuie stabilit pretul la apa asa cum am spus
la inceptul sedintei ; aseara am fost in Moara Enica la apa; la reteau de apa nu se face
servicii din 2 in 2 ore, se face din 24 in 24 ore, un om nu poate face fata la toata
comuna, analizele la apa le avem in primarie, tipa toti ca nu avem apa, dar cand sunt
probleme nu iese nimeni .
Dl. Preda Ion : baiatul pe care il aveti nici nu se pricepe bine, gasiti o modalitate
sa-l aduceti pe cel care a iesit la pensie .
Dl. primar: sa se faca serviciul public de apa, in sedintele de consiliu sa discutam
lucrurile clare, avem analizele la apa, deci Radu Gheorghe a scos gardurile in drum,
tot el a dus gunoiul peste tot, reteau de apa nu merge, dar vreau sa va spun ca apa este
buna, trebuie serviciul public de apa care sa lucreze in 3 ture .
Dl. Birlodeanu Adrian : discutille acestea le avem de foarte multi ani, consumul
a crescut –reteau este cam aceeasi , apa este potabila dar este foarte murdara , statie de
clorinare nu stiu functgioneaza ? s-au investit niste bani ; referitor la gunoi l-am vazut
pe domnul vice si pe d-na Stanciu strangea gunoiul , dar apare iar , trebuie sa se i-a
niste masuri ; eu am vazut o duba alba care arunca saci de gunoi, am oprit l-am intrebat
si a zis ca ma i-a la pietre, deci trebuie luate niste masuri mai drastice ; acum am primit
adresa ca s-a scumpit gunoiul la societati .
Dl. Preda Ion : sunt oameni care platesc gunoiul si nu vine sa il ia , ex. : Veta
lui Plaeru .
Dl. Negoita Gheorghe : in fiecare marti se i-a gunoiul, dar sa fie scos la poarta,
referitor la apa, acolo unde a fost defectiunea este foarte veche coloana, sunt legaturi
facute de oameni in timp.
Dl. Coman Gheorghe : l-am vazut pe Emil Dumitrache cu roaba la garla ducea
gunoi , dar cred ca plateste gunoiul .
Dl. presednte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu
11 voturi pentru .
Dl. presedinte de sedinta anunta ca fiecare consilier a depus la d-na secretara
raportul de activitate pe anul 2017.
Dl. presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei.
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