PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 30.10.2018, orele 14.00

Azi, data de mai sus, a avut loc sedinta ordinara a Consiliului Local Catina, la
Scoala Corbu , convocata prin Dispozitia Primarului nr.236 din data de 24.10.2018, la
care a participat un numar de 11 consilieri locali si delegatul satesc .
Ca invitati a participat dl Oprea Pretor si dl Raican Adrian- directorul scolii.
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 Paraschiv Ion .
Domnul primar prezinta ordinea de zi :
1.Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice si
a
indicatorilor
tenico-econumici
pentru
investitia
“Refacere
infrastructura comunala –Proectie maluri, reparatii podet si drum zona
Monument sat Catina”- prezinta primar Radu Gheorghe;
2. Proiect de hotarare privind a treia rectificare a bugetului local
pe anul 2018- prezinta primar Radu Gheorghe;
3. Proiect de hotarare privind modificarea Listei obiectivelor de
investitii publice pe anul 2018- prezinta primar Radu Gheorghe;
4. Proiect de hotarare privind completarea Inventaruluio bunurilor
care apartin domeniului public al comunei Catina- prezinta primar Radu
Gheorghe;
5. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de execuție al
bugetului local pe trimestrul III 2018- prezinta primar Radu Gheorghe;
6 Diverse.

Domnul primar supune la vot ordinea de zi care se aproba cu unanimitate de
voturi.
1. Proiect de hotarare privind aprobarea documentatiei tehnice si a
indicatorilor
tenico-econumici
pentru
investitia
“Refacere
infrastructura comunala –Proectie maluri, reparatii podet si drum zona
Monument sat Catina”

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, dupa cum bine stii, am facut lucrarea, la sfarsitul saptamanii sper sa fie gata
lucrarea.
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,
se stia de aceasta lucrare acolo. Cand lucrarile vin in sprijunul cetatenilor este un lucru
bun, oamanii sunt multumiti acolo, sunt de acord.

Dl. Popescu Vasile : aproape in fiecare an avem probleme acolo, am trecut pe
acolo s-a facut ceva durabil, speram sa fie mai rezistent, sunt de acord.
Dl. primar : era mai bun podetul decat tubul, pentru ca oamanii o sa arunce
resturi menajere si o sa se intample din nou, am vorbit si cu vecinii care au fost de
acord sa facem santul acela-canalul mai mare .
Dl. presedinte de sedinta nefiind discutii supune la vot proiectul de hotarare care
se aproba cu 11 voturi pentru .
2.Proiect de hotarare privind a treia rectificare a bugetului local pe
anul 2018

Dl. primar da citire expunerii de motive: am primit de la MDRAP sume pentru
cele doua investitii: Zeletin – punctul de asistenat si Gradinita Catina, faza PT , asa
cum am scris si in expunerea de motive.
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 procesul proiectul de hotarare care se
aproba cu 11 voturi pentru .
3.Proiect de hotarare privind modificarea Listei obiectivelor de

investitii publice pe anul 2018
Dl. primar da citire expunerii de motive: am incercat sa intindem banii, deci la
lisat de investitii am revenit la drumul de pe Valea Catinei, am revenit si la apa de la
Corbu si Catina, deci noi ne miscam in aceeasi suma, a mai ramas puntea de la
Slobozia-am facut ceva anul trecut, Primaria si Caminul, la fel si la Zeletin lucrare
care nu este terminata, lucrarea ce am mai grea si mai scumpa va fii si este canalizarea,
guvernul si comisia eurpoeana sprijina acest lucru .
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. Negoita Gheorghe : sunt de acord cu proiectul de hotarare, la apa de la Corbu
am facut niste lucrari suplimentare care trebuiesc aprobate, ideal ar fi sa fie aprobat si
drumul de pe Valea Catinei, sa fie asfaltat .
Dl. primar : sa luam proiectele in ordinea cum sunt : primul gradinita, apoi
drumul de la Valea Catinei, apa Corbu etapa a II-a, acum nu avem avizul dela
Constanta.
Dl. Birlodeanu Adrian : suntem de acord , dar mai greu este cu executatul, fiind
comuna europeana trebuie sa facem si noi apa si canalizarea, dar la noi nu se poate,
dar se va face in toata comuna, mai tarziu, chiar daca vom fii ultimii.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot procesul proiectul de hotarare care se
aproba cu 11 voturi pentru .
4.Proiect de hotarare privind completarea Inventarului bunurilor
care apartin domeniului public al comunei Catina

Dl. primar : este vorba de terenul din Satic in suprafata de 540 m.p. pentru
bazinul de apa, il bagam in domeniul public al comunei .
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh. : aviz favorabil .
Dl. Coman Gheorghe : cu mostenirea s-a rezolvat ?
Dl. primar : da, am dat si bani .
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu
11 voturi pentru .
5. Proiect de hotarare privind aprobarea contului de execuție al
bugetului local pe trimestrul III 2018

Dl. primar : trebuie urmarite incasarile pe capitole; la gunoi toata lumea trebuie
sa stie ca este o obligatie, stii de la unii luam gunoiul cu caruta si unii nu-l dau deloc,
trebuie sa facem si selectie, deci de gunoi ne ocupam toti.
Dl. Birlodeanu Adrian : intaii sa-l aduman si apoi sa-l selectam .
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh. : aviz favorabil .
Dl. Coman Gheorghe : aici la dulap la Corbu sunt doua tomberoane vechi, toata
lumea arunca gunoiul acolo linga ele, dar trebuiesc masini special sa le ia .
Dl. primar : trebuie sa le reamplasam, sunt depasite .
Dl. Birlodeanu : trebuiesc luate sa nu mia fie folosite deloc.
Dl. primar : sa ne gandim sa le vindem, sau sa le reamplasam, sunt depasite au
trecut 5 ani .
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu
11 voturi pentru .
Diverse
Dl. Oprea Pretor : eu nu am gunoi, platesc dar nu dau gunoi, ii dau foc.
Dl. Birlodeanu : in legatura cu sedintele consiliului local sa fixam o ora de
comun acord pentru acestea, nu-mi convine ora 14.00
Dl. Preda Ion : stabilisem oar 8.00 dimenata, era foarte bine, tot dimineata sa
ramana.
Dl. Popescu Vasile : dimineata sa fie .
Dl. primar ; eu sper ca ne-am auzit inainte de majoritatea sedintelor .
Dl. Preda I.: cand erati consilier a venit domnul Popescu la mine si am stabilit
sedintele sa puteti participa.
Dl. primar : sa poata participa si cetatenii.
Dl. Birlodeanu ; daca vroia sa vina puteau sa vina, dar avem doi cetateni in sala,
la Valea Catinei a fost un cetatean .
Dl. preseinte de sedinta : sa stabilim, toata lumea vrea la ora 8.00 dimineata, asa
ramane.
Dl. Raican Adrian : faptul ca suntem la scoala la Corbu avem si noi ceva
probleme cu gardul si cu WC, oamenii care vin la posta rup gardul si trec la WC la

scoala, trebuie sa mai facem un WC pentru camin, ajutati-ma sa ramana curtea si WC
curate.
Dl. primar : spatiu avem, este strict necesar, nevoile scolii trebuiesc rezolvate.
Dl. Popescu Pivan Gheorghe : iluminatul public, lampile nu sunt montate.
Dl. presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei .

PRESEDINTE DE SEDINTA,
PARASCHIV ION

SECRETAR,
DIACONU DORINA

