PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 31.05.2018, orele 14,00
Azi, data de mai sus, a avut loc sedinta ordinara a Consiliului Local Catina, la
Primaria Catina, convocata prin Dispozitia Primarului nr.137 din data de 21.05.2018,
la care a participat un numar de 11 consilieri locali si dl.Stanciu Gheorghe- delegatul
satesc . Ca invitat : dl. Matei Paul .
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 Birlodeanu Constantin-Adrian .
Domnul primar prezinta ordinea de zi :
1.Proiect de hotarare privind aprobarea transformarea
unui post contractual in functie publica si aprobarea
organigramei si statului de functii din aparatul de specialitate
al primarului - prezinta primar Radu Gheorghe;
2.Proiect de hotarare privind interzicerea pasunatului pe
pajisti in afara perioadei de pasunat - prezinta primar Radu
Gheorghe;
3. Diverse
Dl. primar da citirii ordinei de zi, cu rugamintea de a suplimenta ordinea de zi
cu proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a serviciilor
publice acordate furnizorilor publici si privati la nivelul comunei Catina, Judetul
Buzau, pentru perioada 2014-2020 .
Dl primar supune la vot cele spuse mai sus, care se aproba cu 11 voturi pentru.
1.Proiect de hotarare privind transformarea unui post contractual
in functie publica si aprobarea organigramei si statului de functii din
aparatul de specialitate al primarului

Dl.primar da citire expunerii de motive : stiti ca in organigrama avem 5 posturi
libere si in buget sumele neacoperitoare pentru salarii ,deci avem transformare post
contractual in functie publica ; acum am scos si postul de casier la concurs.
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popescu V. Paraschiv I. si Negoita Gh. : aviz favorabil .
Dl. Preda Ion : despre ce post a-ti vorbit ?
Dl. primar : acoperirea postului de la compartimentul contabilitate ; este vorba
de compartimentul de asistenta sociala ;
Dl. Preda Ion : postul contractual il transformam ?
Dl. primar : avem o modificare in organigrama care intra in competenta
Consiliului local, pe data de 11 avem concurs pentru postul de casier , avem publicat
anuntul .
Dl. Preda Ion : referitor la acest concurs se anticipeaza ca la concursul trecut nu
a castigat nimeni ca nu a fost omul primarului, asa se discuta.

Dl. Negoita Gheorghe : concursul a fost publicat, putea sa se inscrie si omul
primarului .
Dl. primar : eu sunt al tuturor.
Dl. Preda Ion : oamenii ne reprozeaza , ex. Gogu,Pisau,ca nu s-a facut nimic pe
izlazul de pe Motruna .
Dl. primar : este pacat sa sarim de la o tema la acest subiect .
Dl. Popescu Vasile : avand in vexdere complexitatea postului , sunt de acord cu
proiectul de hotarare .
Dl. Negoita Gheorghe : d-na Stanciu merita , in acel compartiment este foarte
mult de lucru, avem ajutor social, alocatii, sunt de acord cu acest proiect .
Dl. Preda : nu am nimic cu acest proiect , de acord .
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu
11 voturi pentru .
2.Proiect de hotarare privind interzicerea pasunatului pe
pajisti in afara perioadei de pasunat .
Dl. primar da citire expuneri de motive : treneaza aceeasi poveste la noi, in regat
pasunatul a fost in devalmasie, pe Valea-Catinei continua si din vina Primarrie si din
vina oamenilor ; unii da iarba pentru branza, altii nu si altii motiveaza lipsa paznicului
care conduce la discutii , acolo pe Vale avem si alunecare de teren, pe comuna cred ca
avem 200 ha , drumul se strica de catre oameni care cara lemne pe el .
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popescu V. Paraschiv I. si Negoita Gh. : aviz favorabil .
Dl. Preda Ion : lucrarile care se fac pentru pasunat, s-au cheltuit niste bani, s-au
facut niste lucrari dar nu se vede eficienta, oamenii vorbesc, animalele au fost
instrainate pentru ca oamneii nu primesc nici un sprijin, cei care mai au vor sa le
instraineze, oare este bine ? , se vand pe lucru de nimic, nu putem interveni ? sunt de
acord cu proiectul de hotarare .
Dl. Popescu Vasile : seceta i-si spune cuvantul in acest an, eu am pus vaca in
vanzare pentru ca nu avem pazitor la vaci, daca am reduce asistati sociali am aveam
pazitor la vaci, de acord cu proiectul de hotarare .
Dl. presednte de sedinta : cu toti am fost de acord cu ajutorul social nu ?
Dl. Preda Ion : am vazut pe internet tabelul cu oamenii de la 416 Catina si am
gasit oameni care lucreaza de 2-3 ani de zile , nu s-a vazut acest lucru ?
Dl. Popescu : lucreaza la negru .
Dl. Ungureanu : cine ii pune viza ?
Dl. Paraschiv Ion : in Mordana Pasaroi avem probleme cu Gica nasul –Cirstoiu
care are 30 de miei, iezi care strica toate gradinilesi le da drumul in fiecare zi , l-am
dus si la Politie, am inteles pe Tavel nu ca nu este de aici, dar pe Gica nasul nu-l putem
stapani .

Dl. primar : el este unul dintre oamenii care nu are nici o regula , in legatura cu
416 de la ianuare 2019 va lua o alta intorsatura, acum mai avem o suta si ceva de
dosare.
Dl. presedinte de sedinta : vedem efectul legii 416, daca vrei sa faci treaba o
faci, asa sa facem si cu Gica nasul sa fie atentionat .
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu
11 voturi pentru .
Diverse
Dl. Matei Paul : noi vrem sa izolam biserica Adventista si cerem un sprijin din
partea consiliului local .
Dl. Popescu Vasile : ajutor material ?
Dl. Matei : avem un deviz de materiale, nu avem bani deajuns .
Dl. Coman : bisericile ortodoxe le-am ajutat mereu.
Dl. Preda ; beneficieaza de acceleasi drepturi .
D. Matei ; la Chojdu a fost ajutata biserica Adventista si la fel si la Calvini, noi
am facut ce am putut acum cerem ajutor.
Dl. Popescu V. : domnul primar cu domnul contabil sa ne spuna .
Dl. primar : lucrarea sa fie publica, nu este vorba sa hotaram acum .
Dl. Matei Paul : cererea este depusa din luna decembrie .
Dl. Popescu : in principiu sunt de acord.
Dl. primar : suntem la diverse, prezenta d-lui Matei este binevenita , deci cautam
bani si venim cu un proiect de hotarare.
Proiectul de hotarare privind aprobarea Strategiei de Dezvoltare a
serviciilor publice acordate furnizorilor publici si privati la nivelul comunei
Catina, Judetul Buzau, pentru perioada 2014-2020 .
Dl.primar : este binevenita aceasta Strategie, actiunile le-am sistematizat, bine
ar fi daca si s-ar sincroniza.; acum cred ca stii avem semnate cinci proiecte din cele 11
care au trecut pe la dvs.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu
11 voturi pentru .
Dl. primar : avem mici neintelegeri cu materialele pentru consiliul local sa le
facem din timp , apa se pune problema sa o platim –trebuie sa facem serviciul public
de apa, lumea nu a platit amenda, noi am platit, apa vine din subteran si este buna,
unul din punctele de pe ordinea de zi la viitoare sedinta va fii acesta; ca primar esti un
om care ai raspunderi ca si la apa-trebuie analize, nu se poate fara contorizare apa.
Dl. Preda : serviciul de apa l-am aprobat .
Dl. primar : pe 30 iunie avem ziua comunei , trebuie sa facem o fotografie de
grup pentru Buzau .
Dl. presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei.
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