Proces- verbal
incheiat astazi, 15.09.2015, orele 8,00
Azi, data de mai sus a avut loc sedinta extraordinara a Consiliului Local Catina, la
Primaria Catina, convocata prin Dispozitia Primarului nr.196 din 10.09.2015 la care a
participat un numar de 8 consilieri locali, precum si delegatii satesti, Paraschiv Constantin
si Stanciu Gheorghe. Lipsesc domnii consilieri Catrina Pretor si Strachinescu Vasile.
Sedinta este publica.
Presedinte de sedinta a fost ales dl.Preda Ion.
Dl. presedinte supune la vot procesul - verbal al sedintei anterioare, care se aproba
cu 8 voturi « pentru ».
Dl. presedinte da cuvantul d-lui primar pentru a prezenta ordinea de zi .
Dl. primar da citire ordinei de zi :
- Proiect de hotarare privind a saptea rectificare a bugetului local pe anul 2015.
Dl. presedinte supune la vot ordinea de zi, care se aproba cu 8 voturi « pentru ».
Dl. presedinte da cuvantul d-lui primar pentru a prezenta primul proiect de hotarare
de pe ordinea de zi.
1)Proiect de hotarare privind a saptea rectificare a bugetuluilcoal pe anul 2015
Dl. primar da citire expunerii de motive : este vorba de plata pe probleme sociale, de
50.000 lei pentru drumuri care trebuie inclusi in buget.
Dl.presedinte: raportul comisiilor.
D-nii. Popescu V., Negoita Ghe. si Paraschiv I.: favorabil.
Dl.presedinte : discutii.
Nefiind discutii, domnul presedinte supune la vot proiectul de hotarare care se
aproba cu 8 voturi « pentru ».
Dl.primar : vreau sa va informez in legatura cu lucrarile la reteaua de apa. Sunt mai
multe probleme deoarece este din 1970 si ceva ; de asemenea, probleme sunt si acolo unde
conductele sunt din metal si ebonita ; nu cred ca o sa reziste la presiunea de apa.Am mers
cu 100 - 150 m, asa cum ne-a permis conducta ; am sapat, am dat de conducta si am facut
lucrarile ce se impuneau. Acum am inteles ca circula apa. Sunt si nemultumiti. Dar nu se
poate ca o familie sa aiba o sectiune de 40 mm si un sat intreg tot 40 mm. Noi ne ocupam
de conducat de apa de la sursa, de la aductiune pana la poarta.trebuie sa discutam despre
organizare si ceea ce inseamna aductiune pentru apa. Avem tractor, buldoexcavator,
suntem in faza de concurs, examinare. Salariul oferit de primarie nu este mare.
Ca lucrari in continuare, lucrari de reparatii la putul de la Corbu. La urmatoarea
sedinta, sper sa va propun aprobarea pentru lucrarea de pe Catun - racordarea de la asa-zisa
« apa rosie » catre Cepturas. Ca lucrari : sondarea, saparea, denisiparea la put, aductiunea
de apa, bazinul de inmagazinare (concentratia de fier este mai mare decat cea admisa, in
rest apa este buna), concesionare sau cumparare teren, sanctionare si sapare, tevi.Speram sa
rezolvam cu apa pe Catun. Lucrarile de reparatii in Catun vor face parte din proiectul de
ansamblu pentru apa din satul Corbu.

-02Un foraj costa aproximativ 150.000 lei, conform ofertelor ; rezultatul de la Chiojdu
il stiti, solutia cu puturi chesoane se stie : exista problema cu inundatiile din lipsa
gabioanelor. Asta in legatura cu apa. Acestea sunt preocuparile noastre in prezent. Seceta
si depunerile de nisip ne-au creat probleme. Nu cred ca este bine (sa verificati si
dumneavoastra) in situatiile cand se umbla la bazin, la robineti, cand se taie conducta.
Va rog sa faceti si dumneavoastra opinie. Nemultumitii care strica robinetii si
capacele vin apoi in sat si striga ca se fura apa ; sunt si persoane care baga apa in fantana
si apoi striga, de asemenea, ca n-au apa.
Le « multumesc » celor din Moara Enica care au dat calificative. Cel care-si asuma
sarcina de a da calificative, trebuie sa-si asume si raspunderea pentru ceca ce zice.
Domnul presedinte declara lucrarile sedintei inchise.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.
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