PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 30.10.015, orele 8,00
Azi, data de mai sus, a avut loc sedinta ordinara a Consiliului Local Catina, la
Primaria Catina, la care a participat un numar de 8 consilieri locali, un delegat satest,
dl. Catrina Pretor fiind absent, dl. Preda Ion – in spital, dl. Paraschiv Constantin
absent.
Domnul secretara declara deschise lucrarile sedinte si supune la vot procesul
verbal al sedintei anterioare, care se aproba cu 8 voturi “pentru”.
Presedinte de sedinta a fost ales domnul Negoita Gheorghe.
Domnul primar prezinta ordinea de zi :
1. Proiect de hotarare privind modificarea Inventarului bunurilor care
aparţin domeniului public al comunei Cătina - prezinta primar Radu
Gheorghe;
2.Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local
nr.52 din 22.09.2015 privind aprobarea proiectului „Lucrari de reparatii la
sistemul de alimentare cu apa in catunul Catun, sat Corbu, comuna Catina,
judetul Buzau” - prezinta primar Radu Gheorghe;
3.Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de
funcţii la nivelul Primariei Comunei Catina, prin infiintarea unui post de sofer
microbuz scolar -prezinta primar Radu Gheorghe;
4.Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului
local pe trimestrul III 2015 - prezinta primar Radu Gheorghe;
5.Proiect de hotarare privind a opta rectificare a bugetului local pe anul
2015 – prezinta primar Radu Gheorghe;
6.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor
publice în anul 2016 pentru aparatul de specialitate al primarului comunei
Cătina - prezinta primar Radu Gheorghe.
7.Proiect de hotarare privind interzicerea tranzitarii animalelor pe
suprafata de izlaz comunal pe care s-au efectuat lucrari de semanat si
suprainsamantat - prezinta primar Radu Gheorghe.
8.Diverse.
Domnul primar supune la vot ordinea de zi, care se aproba cu 8 voturi
“pentru”.
1.Proiect de hotarare privind modificarea Inventarului bunurilor care
aparţin domeniului public al comunei Cătina
Se trece la dezbatrea proiectului de hotarare de pe ordinea de zi, unde dl.
primar da citire expunerii de motive.
Dl. primar : facem modificarea inventarului domeniului public, avem contract
cu o societate specializata care face evaluarea bunurilor din domeniul public, acum

am facut la 7 pozitii pe care le-ati vazut in proiectul de hotarare; trebuiesc facute la
toate.
Dl. presedinte: avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popescu V., Negoita Ghe. si Paraschiv I. anunta aviz favorabil.
D-l Popescu Vasile : daca evaluarea se face din 3 in 3 ani si noi trebuie sa fim
la zi, sunt de acord cu acest proiect de hotarare .
Dl.presedinte supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu 8 voturi
“pentru” .
2.Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii Consiliului Local
nr.52 din 22.09.2015 privind aprobarea proiectului „Lucrari de reparatii la
sistemul de alimentare cu apa in catunul Catun, sat Corbu, comuna Catina,
judetul Buzau”
Se trece la dezbatrea proiectului de hotarare de pe ordinea de zi, unde dl.
primar da citire expunerii de motive.
Dl. primar : la nivelul localitatii Corbu, respectiv, catunul Catun trebuie sa
asiguram apa si calitatea ei; putul care a fost facut acolo si reteau de apa a ramas in
suspensie in privinta proprietarului, deci terenul trebuie in domeniul public, terenul
este al def. Popescu Anichit cu doi mostenitori si trebuiesc facute documente pe
acest teren, sa vedem cum ne intelegem cu proprietarul, vanzare-cumparare sau
concesionare.
Dl. presedinte: avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popescu V., Negoita Ghe. si Paraschiv I. anunta aviz favorabil.
Dl. primar : exista dispute in privinta calitatii apei, debitul de apa trebuie
respectat, 30% din apa trebuie asigurata pentru situatii de urgenta, societetea pentru
apa este non profit, exista cheltuieli de personal, taxele la stat, etc.; Duminica la
orele 14.00 avem sedinta in Caminul Cultural Catina cu problemele comunitatii
sunteti invitati toti. Concret piata a fost verificata de 4 ori pana acum, ieri am fost si
am depus documentele la Constanta, o sa avem si vefificare in teren, deci nu ne
putem juca cu banii statului .
Facem analiza apei trimestriala dar eu nu inteleg platim aceste analize, deci
apa trebuie contorizata.
Dl. Musceleanu N. : acesta suma de 12.100 este vorba de teren sau de bazin ?
Dl. primar : este vorba de teren .
Dl. Musceleanu N. : nu avem acces la acel bazin, intr-un an nu ne-a lasat
pentru ca nu cosise fanul .
Dl. primar : sa ne raspunde doamna secretara, dar acolo am luat o hotarare
care nu a fost trimisa la Prefectura si nu s-a cerut avizul de legalitate .
D-na secretara : toatate hotararile consiliului local in termenul prevazut de
legea administratiei publice locale au fost trimise la Prefectura inclusiv la Consiliul
Judetean am adresele de inaintare, avizul de legalitate nu s-a cerut, dar nici
Prefectura nu a dat-o inapoi ca find ilegala asa cum am mai primit alte hotarari dupa

cum stiti; dar daca Consiliul Judetean nu a trimis la hotarare de guvern nu este
primaria de vina.
Dl.presedinte supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu 8 voturi
“pentru” .
3.Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si a statului de
funcţii la nivelul Primariei Comunei Catina, prin infiintarea unui post de sofer
microbuz scolar
Se trece la dezbatrea proiectului de hotarare de pe ordinea de zi, unde dl.
primar da citire expunerii de motive.
Dl. primar : am primit inca un microbuz scolar si trebuie sa prindem postul de
sofer in organigrama, deci acest microbuz va fii pentru Corbu .
Dl. presedinte: avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popescu V., Negoita Ghe. si Paraschiv I. anunta aviz favorabil.
Dl. Birlodeanu A. : este un lucru foarte bun, benefic pentru elevi si parinti, nu
avem cum sa nu fim de acord.
Dl. Musceleanu N. : sunt de acord, acum putem sa aducem si noi copii la
After School.
Dl.presedinte supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu 8 voturi
“pentru” .
4.Proiect de hotarare privind aprobarea contului de executie al bugetului
local pe trimestrul III 2015
Se trece la dezbatrea proiectului de hotarare de pe ordinea de zi, unde dl.
primar da citire expunerii de motive.
Dl. primar : dupa cum stiti incheierea contului se face pe trimeste, dar foarte
multi si dintre noi uita sa-si indeplineasca obligatiile; la 416 daca ai datorii la stat nu
mai primesti nimic; lipsa de evidenta a terenurilor, neconcordanta cu registrul
agricol, pe langa lipsa de personal si avalansa mare de lucrari este si lipsa unora
dintre noi, dar eu am spus ca la sedintele consiliului local sa participe tot aparatul de
specialitate .
Dl. presedinte: avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popescu V., Negoita Ghe. si Paraschiv I. anunta aviz favorabil.
Dl. Paraschiv I. : vad gradul de realizare mare, dar la impozitul pe teren
persoane juridice este foarte putin.
Dl. primar : nu stapaneste nimeni situatia cap-coada, amenzile sunt incasate
cum da Dumnezeu.
Dl.presedinte supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu 8 voturi
“pentru” .

5.Proiect de hotarare privind a opta rectificare a bugetului local pe anul
2015
Se trece la dezbatrea proiectului de hotarare de pe ordinea de zi, unde dl.
primar da citire expunerii de motive.
Dl. primar : este vorba de bani primiti pentru invatamant.
Dl. presedinte: avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popescu V., Negoita Ghe. si Paraschiv I. anunta aviz favorabil.
Dl. Popescu V. : suma este bine venita.
Dl.presedinte supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu 8 voturi
“pentru”.
6.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor
publice în anul 2016 pentru aparatul de specialitate al primarului comunei
Cătina .
Se trece la dezbatrea proiectului de hotarare de pe ordinea de zi, unde dl.
primar da citire expunerii de motive.
Dl. primar: daca la anul vom mai scoate un post de functionar public la
concurs nu putem fara acest plan aprobat .
Dl. presedinte: avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popescu V., Negoita Ghe. si Paraschiv I. anunta aviz favorabil.
Dl.presedinte supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu 8 voturi
“pentru”.
7.Proiect de hotarare privind interzicerea tranzitarii animalelor pe
suprafata de izlaz comunal pe care s-au efectuat lucrari de semanat si
suprainsamantat
Dl. Primar : deci 54 ha de izlaz care nu sunt in regula, avem acum 3 puncte pe
care facem lucrari. In cadrul proiectului la izlaz terenul a fost insamantat si
animalele nu mai trebuie sa intre pe acest teren, cei care organizeaza stani trebuie sa
le spunem sa nu mai treaca pe acest teren, deci terenul trebuie protejat \; nu cred ca
va fii luata in seama acesta hotarare trebuia sa fie cineva sa raspunda, acolo trebuie
pus paznic dar de unde bani ?
Dl. presedinte: avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popescu V., Negoita Ghe. si Paraschiv I. anunta aviz favorabil.
Dl. Birlodeanu : sa fie oamenii anuntati .
Dl. primar : nu este vorba de amenda, este vorba de despagubiri pentru
lucrarile facute.
Dl. Birlodeanu : lucrarile sunt de bun augur, sunt de acord.
Dl.presedinte supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu 8 voturi
“pentru”.

Diverse.
Dl. Musceleanu N. : ce se intampla cu Scoala veche, nu o mai demolam ? sunt
in Consiliul de Administratie la scoala si ar fii bine sa o demolam sa facem o sala de
sport sau un teren de sport .
Dl. primar : la scoala veche avizul a durat 2 ani obtinerea avizului, la scola
veche acum se va face o expertiza sau mai facut doua dar domnule Musceleanu a-ti
mai fost pe Dilimanul ? de la scoala pana pe Dilimanu sunt 600de metri, la scoala nu
am vazut activitati; La fond funciar, un exemplu, a oprit eliberarea titlurilor de
proprietate pentru ca nu avem planuri parcelare, asa si aici trebuie sa asteptam, nu
pot sa ma apuc sa demolez scoala acum pentru ca dau cu subsemnatul .
Dl. Musceleanu : am fost pe Dilimanul de atatea ori, noi nu putem sa intrebam
ceva ca va suparati, daca copiii se duc pe Dilimanul trece ora de sport, dar acolo nu
sunt conditii.
Dl. Birlodeanu : acolo pe Dilimanu nu sunt conditii pentru ora de sport, legal
am inteles , dar ce facem ? rugamintea noastra este un teren de sport .
Nemaifiind discutii domnul presedinte de sedinta declara lucrarile sedintei
inchise .
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