PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 06.11.2015, orele 14,00
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, doi delegati
satesti, dl. Catrina Pretor fiind absent, dl. Preda Ion – in spital.
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 Paraschiv Ion.
Domnul primar prezinta ordinea de zi :
1. Proiect de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale
pentru anul fiscal 2016- 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 stabilirea impozitelor si taxelor locale
pentru anul fiscal 2016
Se trece la dezbatrea proiectului de hotarare de pe ordinea de zi, unde dl.
primar da citire expunerii de motive.
Dl. primar: impozite si taxele locale 2016, ne aflam intr-o zona saraca,
propunerile noastre sunt in limita decentei, nu sunt propuse in asa fel incat nu se
poate achita, avem si regulamentul pentru taxele speciale, proiectul de hotarare a fost
afisat conform legii .
Dl. contabil da citire raportul compatimentului de specialitate : la cladiri este
difereta la valoarea impozabila, anul trecut era 159 mp. si acum sau dus la 200 mp.,
zonele au ramas aceleasi, la TMT cotele au ramas acelasi, dau mai mari scutiri la
cladirile vechi .
Dl. Coman Gheorghe : bonificatia mai este ?
Dl. contabil : da, de 10 % , cei care beneficiaza de scutire fac cereri pana la 31
martie, cei care au de plata 50 lei trebuie sa platesca tot odata.
Dl. presedinte: avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popescu V., Negoita Ghe. si Paraschiv I. anunta aviz favorabil.
D-l Musceleanu Nicolae: nu avem voie sa inchiriem buldoexavatorul ?
D-l primar: el este pentru situatii de urgenta si pot sa-l folosesc si la alte
lucrari, dar doi ani trebuie asigurat, trebuie sa ma documentez bine; nu a-ti gasit nici
taxa la apa care va fii la noi in jur de 3 lei care este cu mult mai mica, dar pana nu
obtin toate avizele o sa mai vin odata cu acesta taxa.
Dl. Musceleanu: taxa racordare la apa este foarte bine dar este un pic cam
mare – 50 lei.
Dl. contabil : sunt la fel ca anul trecut .

Dl. primar: aplicam legea pentru toti .
Dl. viceprimar: taxele si impozitele nu sunt chiar asa mari, sunt apropiate la
nivelul anul 2015, trebuie sa le si incasam, sunt de acord cu proiectul de hotarare .
Dl. primar : cred ca nu sunt exagerate, sunt suportabile.
Dl. Coman : la persoanele fizice ?
Dl. contabil : se face la 3 ani declaratie.
Dl.presedinte supune la vot proiectul de hotarare care se aproba cu 8 voturi
“pentru” .
Diverse.
Dl.primar :
- Societeta de apa si canal, am inceput cateva lucrari de reparatii in Catina si
Moara Enica; bazinul functioneaza, atunci cand a fost seceta nu prea se
strangea in bazin apa, am schimbat teava din Moara Enica, am bagat inelul
pe Dilimanul, varianta a doua pe Motruna; acum se lucreaza la statia de
tratare si clorinare si preia conducta veche, am facut un bazin acolo ;
- Trebuie sa vin cu proiect pentru extindere apa din amonte care o sa coste
ceva bani ;
- La Corbu sper sa ne apucam de lucrare, am avut inspectie la calitatea apei
si din discutie nu stiu ce sa va spun ;
- Piata este terminata, luni ma cheama la Constanta;
- Vrem ca societatea de apa si canal sa o unim prin adaugare cu piata, vrem
o autofinantare, trebuie un sef, un contabil si muncitori, avem tractorul ca
sa putem lucra balastari, curatire rigole, etc. ;
- Investitia de la Zeletin anexa si aductiunea apa de la scoala, in 2007 am
solicitat reabilitarea scolii, apoi a fost schimbat centrul bugetar, ne-a dus la
Vernesti, lucrarea s-a facut, s-a receptionat si nu s-a platit cu 460 mil. lei,
constructorul a dat in judecata pe scoala Vernesti, am solictat mediere la
Prefectura cu finantele, curtea de conturi ,scoala Vernesti si dupa discutii a
ramas in coada de peste, acum suntem la Curtea de Apel Ploiesti, cine ne
reprezinta pe noi ?
- Biserica Adventista si biserica de la Corbu nu au cimitire din posibilitatile
care sunt acte de vanzare-cumoarare, concesionare, am sa va pun la
dispozitie un teren pe Catun care nu este la nimeni si se invecineaza cu
Romsilva care a invocat dreptul de propietate, o sa va dau schita terenului
sa o studiati .
Dl. presedinte de sedinta : s-a terminat cu apa in Moara Enica, la Corbu
incepeti, dar problema apei la Valea Catinei ramane, trebuie sa gasim sursa de apa,
cea care vine pe conducta este neagra si plina de noroi .
Dl. primar : sa va arat strategia si proiectul care l-am dus, marti am luat apa
din toate sursele de apa si pot sa va spun ca apa era limpede si bazinul cu apa este
plin; trebuie sa ne stabilim clar ordinea cum sa acesam fonduri acum ne trebuie doua

mii de oameni echivalenti; daca ne-am dus la Catina aveam sursa de apa care s-a
colmatat si ne-am dus tot cu dumenavoastra, aseara la ora 18.30 apa era jumatate in
bazin, azi dimineata era plin .
Dl. presedinte : la prima ploaie va aduc proba de apa neagra.
Dl. primar : vorbesc de serviciul de apa am piedici in primarie si acum .
Dl. Muscelanau : trebuie bagata conducta de apa pe domeniul public sa se
racoleze toata lumea la fel, sa punem apometre.
Dl. Birlodeanu : la Catina s-a facut ceva bun la apa dar in cei 16 ani ce s-a
facut la alimentarea cu apa ? Referitor la aceea statie de clorinare nu cred ca este
mult stiti cum am aprobat staia de aici de la Catina; acest teren pentru cimitir trebuie
vorbit cu cetatenii daca sunt de acord .
Dl. primar : nu am venit cu acest amplasement sa-l aprobati , am venit sa va
informez atata, eu va ofer o varianta, trebuie sa fie mimin 100 m de la ultima
locuinta .
Dl. Musceleanu : acest teren este in rezerva primariei ?
Dl. primar : da, situatia la Corbu la cimitir este dezastruoasa .
D. Muceleanu : trebuie sa gasim o solutie.
Nemaifiind discutii domnul presedinte de sedinta declara lucrarile sedintei
inchise .
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