PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 28.08.2018, orele 8,00

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.179 din
data de 23.08.2018, la care a participat un numar de 11 consilieri locali si dl.Stanciu
Gheorghe- delegatul satesc .
Ca invitati au participat : Dl. Muscelanu Nicolae, dl. Frasineanu Dumitru, dl.
Oprea Pretor, dl. Bugheanu Gheorghe, dl. Musceleanu Nicolae, dl. Uruc Lucica, dl.
Uruc Aurelian, dl. Albinoiu Dumitru, dl. Tanase Cornel, dl. Mihaila Gheorghe, dl. Ene
Ion, dl. Popescu Andrei, dl. Tudorache Gheorghe, dl. Frincu Gheorghe, dl. Birlodeanu
Anghel, dl. Moiseanu Constantin, dl. Muscelanu Vasile .
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 Diaconu Gheorghe .
Domnul primar prezinta ordinea de zi :
1.Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui
contract de asistenta juridica si reprezentare in instanta cu
cabinet de avocat - prezinta primar Radu Gheorghe;
2. Informare privind consumul de carburanti in primele
6 luni – 2018 - prezinta primar Radu Gheorghe.
3. Diverse
Dl primar supune la vot ordinea de zi, care se aproba cu 11 voturi pentru.
Dl. Preda Ion : inaninte de a intra in ordinea de zi propun sa fie invitat aici la
sedinta consiliulului local dl.Praschiv Marisu-jurist si persoana care se ocupa cu
impozite si taxe , sa-i anuntam sa vina aici, astfel facem ca in sedinta trecuta si ne
balbaim si la acesta sedinta, deci hotaram noi sa vina aici.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot propunerea d-lui Preda Ion, care se
aproba cu 9 vouri pentru , dl. Negoita Gheorghe si dl. Popescu Vasile fiind impotriva.
Dl. primar : sedinta este publica, sedinta vizeaza ceea ce trebuie din expunerea
de motive, primarul duce la indeplinire hotararile consiliului local, sedintele sunt
publice are dreptul oricine sa vina la sedinta; Obligatiile pe care le are executivul in
vederea hotararilor judecatoresti definitive si irevocabile le aveti-sunt suficiente si care
au termene din 2009, sunt destule argumente, nu numai lipsa de specialist ci si lipsa
banilor in vederea intocmirii documentatiilor tehnice, mai mult prin legea 7 si ordinul
700 se cer cateva lucruri care ingreuneaza activitatea, a mai aparut si legea 165 pentru
inventarierea terenurilor care s-a facut si a oprit punerile in posesie, deci lucrurile care
trebuiesc facute sa se ocupe un colectiv numai de fond funciar, dar buna parte din cei

400 nu se mai regasesc in localitate, au disparut, cu foarte mare greutate isi cunosc
terenurile, in timp s-au facut greseli, dar faptul ca s-a dat padure din Corbu in Slobozia,
si teren la ADS in Corbu nu este bine, ex. pe terenului def. Frincu Griogre pe
Dilimanul a castigat 9 proprietari , deci exista suficienta munca, daca mizati pe ideea
de a avea ceva cu cineva, dar nu am avut o zi de concediu in 12-14 ani de zile, avem
norme destule, regulamente, fislele posturilor, dar trebuiesc cunoscute si respectate ;
am calendarul pe luna septembrie la dosarele pe rol : in data de 04.09 – process cu
Curtea de Conturi ; in data de 06.09-proces cu Tanase Raluca; in data de 11.09- process
cu Simion Olimpia; in data de 14 cu Cojocaru Otilia care are teren pe Patarlagele ,
deci avem 8 dosare pe rol ; Ieri am fost in Comisia Parlamentara, cum credeti ca Ocolul
Silvic sa-i spuna primarului sa dea process verbal de punere in posesie pe un teren care
este in domeniul public al statului si dupa aceea sa se dea hotarare de guvern de scoatre
a terenul din domeniul public in privat, nu se face asa ceva, deci acum avem un proiect
de hotarare – asistenta juridica.
1.Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de
asistenta juridica si reprezentare in instanta cu cabinet de avocat

Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popescu V. Paraschiv I. si Negoita Gh. : aviz nefavorabil .
Dl. Preda Ion :
- problema a mai fost dezbatuta, acum reluata ceva mai in detaliu acum, trebuie
sa ne gandim foarte bine la oamenii care platesc impozite si taxe, am invitat aici
juristul si casierul-sunt de specialitate, am fost sa-i anunt si mi-a spus ca nu vin ca
primarul le-a spus sa nu vina ;
-in expunerea de motive s-a invocat O.G. 26/2012, art.I, alin (2), lit.”b” si nu art
I,alin.(1) citez “Autorităţile şi instituţiile publice ale administraţiei
publice centrale şi locale, indiferent de modul de finanţare şi
subordonare, societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile
comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile
autonome care au în structura organizatorică personal propriu de
specialitate juridică nu pot achiziţiona servicii juridice de consultanţă,
de asistenţă şi/sau de reprezentare.”ci alin.(2),lit”b” În situaţii temeinic
justificate, în care activităţile juridice de consultanţă, de asistenţă
şi/sau de reprezentare, necesare autorităţilor şi instituţiilor publice
prevăzute la alin. (1), nu se pot asigura de către personalul de
specialitate juridică angajat în aceste entităţi, pot fi achiziţionate
servicii de această natură, în condiţiile legii, numai cu aprobarea: b)
consiliilor locale, consiliilor judeţene sau Consiliului General al
Municipiului Bucureşti, după caz, pentru autorităţile şi instituţiile
publice ale administraţiei publice locale.”

deci daca juristul se afla in concediu de odihna, in concediu medical , dar
atata timp cat este in primarie si face alte lucruri, asfel platim si jurist si avocat sa-i
dam o gramada de bani – nu se face asa ceva- o sa le spun oamenilor aici este vorba
de banii comunitatii, nu stiu de unde se va lua banii, ce rectificare se va face,
prejudiciul este de 5 miliarde, ce facem ?, noi nu avem apa, lumina; acest proiect de
hotarare cu prejudiciu de 512.512 RON se refera la plangerea penala deci este vorba
de o cercetare penala pe care o invoca acesta societate de aplicatii bugetare, nu s-a
-

ajuns la instanta de judecata, este posibil sa nu se ajunga si pentru ce dam bani la
avocat ? pentru plangerea penala ? juristul trebuie sa ne reprezinte pentru acesta este
platit .
-nu inteleg el se ocupa de fond funciar, face masuratori, planuri si nu se ocupa
de procese ? cand mai invata meserie, sunt sentinte definitive si irevcabile ce sa le mai
faca ? ce treaba are avocatul ? Curtea de Conturi anul trecut a venit in verificare si a
constatat niste nereguli a lasat un proces verbal cu termene de rezolvare, nu s-a mai
spus nimic – eu nu stiu nimic, curtea a dat niste termene, masuri, deci trebuia sa faceti
masurile, asa cum a fost cu balastierile –trebuia sa incasati suma din oficiu –nu a-ti
facut, niste societati comerciale care au luat niste bani in plus asa cum a constantat
Curtea de Conturi, dar dvs a-ti dat in judecata Curtea de Conturi, acele societati care
nu era multumite trebuia sa ne dea in judecata .
Dl. primar : sa discutam ponderat deviem de la subiect, chemarea in judecata de
catre mine a fost sa se stabilesca legalitatea .
Dl. Preda Ion : am adoptat hotarare aici pentru SC Liliac care s-a dizolvat, dar
aici care sunt dosarele din proiectul de hotarare ? este cel cu Curatea de contruri am
inteles, este vorba de bani oamenilor, de ce nu lasati sa vina aici consilierul juridic ?
de ce ?
Dl. primar : ce crima a facut Radu Gheorghe cand a invocat articolul din
proiectul de hotarare ? expunerea de motive este temeinic justificata, dumneavostra
hotarati da sau nu, nu discutam de un coleg care trebuie sa-si faca cariera, ce problema
are cineva ca eu am dat Curtea de conturi in judecata pentru ca ma consider frustrat,
deci am primit 500 mii lei, ne-am apucat de lucrari, a venit iarna, dar a mai ramas 13
mii lei si am bagat teava pe Mlacea unde era alunecare de teren, deci suntem in instanta
pentru 13 mii lei , deci guvernul prin hotarare de guvern nu ne cerea sa dam bani inapoi
si am anuntat cu stirea dumneavostra, nu am ce sa ascund, prin consiliul local am
bagat pe cheltuieli, este vorba de 13 mii lei, am cerut expertiza tehnica-este dreptul
meu si expertiza financiara pentru proces, cea tehnica a spus ca este tardiva, raportul
de exertiza financiara a fost aici la dumenavostra, de ce plimbam vorbe in sat, este un
document in lucru .
Dl. Preda Ion : deveniti suspect, sambata si dumineca va intanleati cu
administratorul, nu sunt de acord .
Dl. primar : este vorba de faptul ca cheltuim bani pentru asistenta juridica,
credeti ca poate sa aduca cineva un om acum ? nu am reusit la concurs, daca nu dam
procese verbale la oameni nu vor mai lua dreptul la APIA, am spus mai devreme
problemele.
Dl. Negoita Gheorghe : mi-am expeimat acordul pentru acest proiect de
hotarare, am mai avut un contract si atunci ne cerea penalitai pe fiecare zi de intarziere,
am castigat atunci cu ajutorul avocatului si al consilierului juridic, deci sunt de acord
cu proiectul de hotarare.
Dl. primar : aceste hotarari definitive sunt blande, dar se pot transforma in
procese penale, nu s-au dat penalitati de intarziere .

Dl. Popescu Vasile : referitor la proiectul de proiectul de hotarare se foloseste
in general consilierul juridic , dar se poate angaja si un avocat in cursul urmarii penale
pentru ca eu am fost in proces penal am avut plangere penala ca am constituit grup
infractional, deci fiecare consilier decide, eu votez pentru .
Dl. presedinte de sedinta supune de vot proiectul de hotarare : 5 voturi pentru :
Negoita Gheorghe, Popescu Vasile, Popescu Parvan Gheorghe, Strachinescu Vasile si
Diaconu Gheorghe , un vot impotriva- Preda Ion, 5 abtineri .Proiectul de hotarare nu
a fost aprobat .
Dl. Preda Ion : voi informa Institutia Prefectului ca nu a-ti lasat pe jurist sa vina
aici , a-ti facut un abuz .
Dl. primar : primarul duce la indeplinire hotararile consiliului local, proiectele
de hotarari sunt initiate de primar, consilieri si cetateni .
2. Informare privind consumul de carburanti in primele
6 luni – 2018
Referitor la consumul de carburanti , anul trecut in relatia cu Salub Cislau ei au
primit de la noi carburanti dar aa reglat cu ei cand am avut Curtea de Conturi si acum
va prezint comsumul de carburanti pe fiecare luna si o nota de lucrari care justifica
camsumul de carburanti, deci dupa lege ne-am dus la inddeplinire raportul Curtii de
Conturi, le-am scris si asteptam sa vina la verificare .
Dl. Negoita Gheorghe : lucrarile sunt trecute toate in foile de parcurs, la Logan
bagam bani de benzina din buzunar si circulam foarte mult pe drum se stie, deci ce am
putut sa facem sunt lucrarile in foi tot ce s-a facut , la buldoexcavator consumul este
foarte mare 10 litri la ora.
Dl. Popescu Vasile : sa urmariti cu mare atentie sa nu sa depaseasca consumul
pe care l–am aprobat in Consiliul Local.
Dl. Preda Ion : tractorul mai functioneaza, nu l-am mai vazut de doi ani , drujba
taia la scoala.
Dl. Negoita : da cu tractorul am dus lemne la scoli si drujba la scoala este treaba
scolii.
DIVERSE .
Dl. primar :
-am fost acuzat ca v-am frustat de indemnizatia de sedinta pe o luna, va aduc la
cunostinta am cerut de la fiecare compstiment referatul si sa stabilim intre data de 1 si
6 ale lunii ordinea de zi, dumneavostra va multumesc ca a-ti raspuns mereu, acum
avem proiectul de la Zeletin si Gradinita pe rol ; deci neavand timpul material pentru
dispozitie nu o inregistez azi pentru data de ieri ;
- avem pe ordinea de zi urmatoarele : Regulamentul de folosire a drumurilor de
exploatare agricola si forestiera proprietate publica pe timp nefavorabil dupa
pecipitatiile abundente , la doi ani noi am facut drumurile sa-si aduca oamenii fanul,
lemnele, fructele, unii au spus ca am facut bine, altii – nu , dar drumurile se strica de
la ploi, de la tras lemne pe ele si legea ne da voie sa stabilim regulamentul de folosire

a drumurilor care in bagam in septembrie, nu putem sa dam voie sa bagi taful sau alte
utilaje grele pe drum, sunt societati comerciale care spun ca trebuie sa scot lemenele
din padure, drumul este drum public, nu se plateste pe el, el trebuie intretinut de
executiv, sunt si discutii pe teren, se pot cere documnente ca persoana interesata .
Dl. Birlodeanu Adrian : mai aveti pentru ca avem invitati care au venit cu
probleme.
Dl. primar : mai avem si trei note conceptuale pe care trebuie sa le aprobati si
situatia punerilor in posesie , deci ordinea de zi pentru septembrie cu 5 zile inainte .
Dl. Musceleanu Nicolae : in calitate de reprezentant al OBSTEI CORBU vin cu
o problema, a avut o datorie foarte mare Obstea la Primarie, am platit-o, acum avem
o problema nu putem valorifica masa lemnoasa, am facut imprumut la o societate,
Romsilva a predat drumul forestier catre dumneavostra, Obstea Corbu da oamenilor
cota de lemene, de 5 ani nu s-a mai dat nici un lemn la oameni, s-au platit toate datoriile
la zi care au fost multesi va rog sa permiteti sa folosim drumurile forestiere sa
valorificam masa lemnoasa. Din anul 2010 si pana astazi trebuia sa aveti un
Regulament la drumurilor, nu acum cand eu o sa ajung la penalitati care se platesc pe
spinarea oamenilor .
Dl. Ene Ion: folosirea drumurilor, trebuiesc stabilite niste reguli –cine le
foloseste, pe Dilimanul l-ati idreptat pana mi-ati luat din teren, mereu se rupe din mal
si s-a astupat si santul, nu se face treaba buna; eu am dat 11 milioane de am bagat
piatra pe drumul de pe Lunca din spatele meu, nu se poate baga piatra si pe celelelte ?
O sa va dau in judecata pentru terenul de pe Dilimanul, o sa-mi cada gardul, s-a marit
drumul foarte mult, vine buldozerul indreapta putin si pleaca atat, mai multa atentie
pe drumuri, le indreptam putin cu lama in fiecare an – nu facem nimic altceva , atentie
daca mai intra odata si imi darama gardul , a astupat si santul , o sa ma duc si in instanta
nu mai am terenul .
Dl. primar : este adevarta ca s-a intrat pe Dilimanul .
Dl. Ene Ion : in fiecare an a venit cu lama si a luat teren .
Dl. primar : drumul de exploatare era pentru carute acum este pentru masini,
singura solutie este expropierea .
Dl. Ene : s-a ajuns acolo pe Dilimanul drum la 6 metri, unde mai este la noi ? ,
s-a cheltuit motorina –atat !
Dl. primar : stiu tenta, nu am vrut sa va supar dar pe Lunca a-ti facut un drum
magistral, pe Lunca a-ti incalcat niste proprietati .
Dl. Ene : s-a plans cineva de proprietate ? sa vad cine s-a plans .
Dl. Popescu Vasile : toata lumea stie ca Obstea Corbu s-a reorganizat, un agent
economic ia ajutat , dar acum nu poate valorifica cota de lemene pentru ca se incalca
niste proprietati, Codul Silvic reglemeteaza drumul forestier, am vazut hotarari cu
taxa, sa elaboram un proiect de hotarare referitor la agenti economici care cumpara
lemene si strica drumurile si care fac rampe de lemne, trebuie sa vorbim cu oameni sa
inteleaga.
Dl. Musceleanu Nicolae: in legea 196, modificata prin 123/2018 , sunt
restrictiile pe drumuri forestiere.

Dl. primar : nu facem ce vrei, citesc regulamentul propus in luna spetembrie pe
ordinea de zi
Dl. Birlodeanu Anghel : am fost invitat aici de dl. Musceleanu Nicoaleadministrator Obstea Corbu, care a adus o cerere, s-a discutat aici si din partea
Consiliului local are tot sprijinul, stiu ca in comuna exista foarte multe proiecte,
domnul primar sa le materializeze sa ajungem si noi la nivelul comunelor din jur.
Dl. Birlodeanu Adrian : nu stiu ce se discuta acum cu Obstea Corbu .
Dl. Musceleanu Nicolae am avut probleme cu domnul Musceleanu Vasile nu la mai last sa treaca cu lemene si am avut probleme cu administratorul societatii .
Dl. Oprea Pretor : intr-o singura parcela sunt lemene putine.
Dl. Musceleanu Nicolae : Obstea Corbu a obtinut 700 mc anual- aprobat, nu
facem de capul nostru, nu putem incalca regulamentul .
Dl. presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei .
PRESEDINTE DE SEDINTA,
DIACONU GHEORGHE

SECRETAR,
DIACONU DORINA

