PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 25.09.2018, orele 15,30

Azi, data de mai sus, a avut loc sedinta ordinara a Consiliului Local Catina, la
Scoala Valea Catinei, convocata prin Dispozitia Primarului nr.196 din data de
19.09.2018, la care a participat un numar de 11 consilieri locali si delegatul satesc .
Ca invitati a prticipat si d-nul Mihaila Gheorghe.
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 Negoita Gheorghe.
Domnul primar prezinta ordinea de zi :
1. Proiect de hotarare privind aprobarea notei conceptuale pentru
obiectivul de invetitii “EXECUTIE STABILIZARE TORENT SI REPARATIE
PODET ZONA MONUMENT”- prezinta primar Radu Gheorghe.
2. Proiect de hotarare privind modificarea Listei obiectivelor de investitii
publice pe anul 2018 - prezinta primar Radu Gheorghe.
3. Proiect de hotarare privind a doua rectificarea a bugetului local pe anul
2018 - prezinta primar Radu Gheorghe.
4. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al aparatului de specialitate al primarului comunei CĂTINA - prezinta
primar Radu Gheorghe
5. Proiect de hotarare privind aprobarea notei conceptuale pentru
obiectivul de invetitii “ STABLIZARE ALUNECARE TEREN SI REFACERE
DRUM LA BALOI”- prezinta primar Radu Gheorghe.
6. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului
Local Catina in Consiliul de Administratie al Solii Gimnaziale nr.1 Catina pentru
anul scolar 2018-2019- prezinta primar Radu Gheorghe.
7. Diverse.

Domnul primar supune la vot ordinea de zi care se aproba cu unanimitate de
voturi.
1. Proiect de hotarare privind aprobarea notei conceptuale pentru
obiectivul de invetitii “EXECUTIE STABILIZARE TORENT SI REPARATIE
PODET ZONA MONUMENT”
Dl.primar da citire expunerii de motive: dupa ploile din iulie , pe linga drumurile
afectate ( am facut lucrari pe situatii de urgenta) a fost afectat si drumul de la Stan si
digurile, am facut nota conceptuala, a trebuit sa facem si documentatie pentru lucrarile
de acolo, drumul acum poate fii folosit cu oarecare intarziere, trebuie sa continuam
lucrarea vecinii mi-au dat acceptul verbal, in amonte se afla resturi vegetale, de aceea
s-a infundat tubul .

Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh. : aviz favorabil .
Domnul Birlodeanu Adrian : lucrarea s-a facut asa cum a spus si domnul primar,
sunt prinse in nota lucrarile toate care trebuiesc facute, sa fie adus la cunostinta
cetatenilor de acolo sa nu mai arunce gunoiul asa, firma respectiva sa-si faca datoria,
sunt de acord cu proiectul de hotarare .
Dl. presedinte de sedinta nefiind discutii supune la vot proiectul de hotarare care
se aproba cu 11 voturi pentru .
2.Proiect de hotarare privind modificarea Listei obiectivelor de investitii
publice pe anul 2018
Dl. primar da citire expunerii de motive: am mutat cifrele in functie de
documentele pe care le putem face cu ajutorul dumneaoastra in lista de investitii, este
vorba si de drumul de pe Valea Catinei si puntea de la Slobozia; documentatia de anul
trecut de la drum a trebuit reactualizata; drumurile toate din comuna trebuiesc
inventariate; deci documentaia pentru drumul de la Valea asfaltare a fost reactualizata,
o ducem la GALsi apoi la Constanta, daca timpul ne permite putem lucrea, daca ducem
documentaia trebuie sa avem intreaga suma.
Dl. contabil da citire raportului.
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh. : aviz favorabil .
Dl. Birlodeanu Adrian : noi am mai discutat acesta lista, cred ca o sa mai intarzie
drumul de pe Vale, mai vad in lista centrala termica, unde se achizitioneaza ?
Dl. primar : pentru primarie, avem documentatie din anul 2006.
Dl. Birlodeanu : un lucru foarte bun centrala pentru primarie, dar trebuiesc
schimbate geamurile, am mai vazut extindere apa in Zleletin, sunt de acord si cu acest
proiect de hotarare .
Dl. presedinte de sedinta supune la vot procesul proiectul de hotarare care se
aproba cu 11 voturi pentru .
3.Proiect de hotarare privind a doua rectificarea a bugetului local pe
anul 2018
Dl. primar da citire expunerii de motive: este vorba de 397 mii lei la acesta
rectificare, am primit acesta suma in functie de populatie, suprafata, incasarile noastre;
este foarte rusinos ca s-a oprit iluminatul stradal, dar ca sa umbli la el sa fie aprinse pe
timp de zi .
Dl. contabil da citire raprotului.
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh. : aviz favorabil .
Dl. Popescu Vasile : a explicat domnul primar de unde vin veniturile si unde
sunt cheltuielile, sunt de acord .
Dl. primar : stii care sunt prioritatile – activitati sociale, salariile, utilitatile;
trebuie urgent Serviciul Public de apa, sa stam de vorba cu oamenii, fara contorizare
nu se poate merge mai departe, acest serviciu trebuie sa se autofinanteze, mai avem

avizul de la Directia Apelor, trebuie administrator, contabil si un incasator, stiu ca nu
este apa, dar acum se spune ca apa la Catina este foarrte scumpa; se ridica probleme
si la transportul elevilor, la scoli, la After School .
Dl. presedinte de sedinta supune la vot procesul proiectul de hotarare care se
aproba cu 11 voturi pentru .
4.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare

şi funcţionare al aparatului de specialitate al primarului comunei CĂTINA
Dl. primar : exista modificari in permanenta si trebuiesc inglobate aceste
modificari .
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh. : aviz favorabil .
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu
11 voturi pentru .
5. Proiect de hotarare privind aprobarea notei conceptuale pentru
obiectivul de invetitii “STABLIZARE ALUNECARE TEREN SI REFACERE

DRUM LA BALOI”
Dl. primar : avem nota conceptuala si pentru Baloi aici la Valea Catinei, daca
nu se fac lucrari s-ar putea sa alunce tot terenul impreuna cu cele 4 case de acolo si
vom avea cheltuieli mai mari, dar la alunecari de teren suntem cei mai pricopsiti.
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh. : aviz favorabil .
Dl Birlodeanu Adrian : asa cum am mai supus vine in sprijinul cetatenilor, sunt
de acord.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu
11 voturi pentru .
6. Proiect de hotarare privind desemnarea reprezentantilor Consiliului

Local Catina in Consiliul de Administratie al Solii Gimnaziale nr.1 Catina pentru
anul scolar 2018-2019
Dl. primar : am dicutat cu cele doua formatiuni politice si am propus din fiecare
formatiune cate unul –Popescu Vasile - PNL si Birlodeanu Adrian - PSD.
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh. : aviz favorabil .
Dl. Paraschiv Ion : intamplator am trecut pe la scoala si am vazut ca copii nu
folosesc toaleta interioara, sunt de acord cu proiectul de hotarare.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu
11 voturi pentru .
Diverse
Dl. primar : am predat azi documentele pentru Zeletin si Gradinita de la Catina.

Dl. Mihaila Gheorghe : daca se mai lucreaza la pamant, daca se mai da titluri de
propietate, am ajuns sa cumpar pamantul lui tata .
Dl. primar : stii ce am facut si ce nu am facut, lipsa fondurilor pentru punctul in
tarla si plan percelar, nu cred ca a-ti cumparat terenul de la primarie, am facut solicitare
de bani , dar nu gasim specialist sa vina la noi pentru sistematizare , acum se fac lucrari
sistematice pe localitati, pe Legea 165 nu am putut lucrea pentru puneri in posesie
decat pe hotarari judecatoresti, daca ar da bani pentru masuratori topo .
Dl. Mihaila : dar campul, aici am inteles este mai greu .
Dl. primar : avem o sentinta judecatoresca acum mai ambigua, sa discutam pe
sate cu cei 400, sa vedem cum facem, de la camp ne lipsesc 2,4 ha care le-a luat OMV,
dar acesta dadea bani pentru teren, a fost o hotarare de guvern .
Dl. Mihaila : cine a luat bani inseamna ca a vandut terenul .
Dl. primar : banii i-a luat Asociatia , am solicitat sa ne dea teren in compensare,
eu nu voi semna reducerea suprafetelor de teren de la camp in nici o comisie, chiar
daca da voie legea.
Dl. Popescu Vasile : sunt sanse sa luam terenul luat de OMV in alta parte ?
Dl. primar: da; referitor la alunecarile de teren –Mlacea vine in centru, la gradina
Lui Stan la fel, la Valea Seaca la fel, la Lac aici pe Vale la fel; pentru sedinta viitoare
discutam problema fondului funciar .
Dl. presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei .
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