Proces - verbal
incheiat astazi, 20.11.2015, orele 14,00
Azi, data de mai sus a avut loc sedinta extraordinara a Consiliului Local
Catina, la Primaria Catina, convocata prin Dispozitia Primarului nr. 261 din
16.11.2015 la care a participat un numar de 7 consilieri locali, precum si delegatii
satesti, Paraschiv Constantin si Stanciu Gheorghe. Lipsesc domnii consilieri Catrina
Pretor , Coman Gheorghe si Musceleanu Nicolae.
Presedinte de sedinta a fost ales dl.Parvan Popescu Gheorghe
D-na secretara supune la vot procesul - verbal al sedintei anterioare, care se
aproba cu 7 voturi « pentru ».
Dl. presedinte da cuvantul d-lui primar pentru a prezenta ordinea de zi .
Dl. primar :
1. Proiect de hotarare privind a noua rectificare a bugetului local pe anul
2015
2. Proiect de hotarare privind aprobare proiectului „ Lucrari de reparatii
la sistemul de alimatare cu apa satul Catina
3. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Reabilitare,
modernizare drumuri comunale”
4.Diverse.
Dl. Primar mai propune la ordinea de zi :
1.Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de
asistenta juridica ;
2.Proiect de hotarare privind imputernicirea primarului in vederea
cumpararea unei suprafete de teren si completarea domeniului public necesar la
lucrarile pentru reparatii si imbunatatirea alimenatrii cu apa a satului Corbu
Dl. Primar supune la vot ordinea de zi impreuna cu propunerile facute care se
aproba cu 7 voturi « pentru » .
1. Proiect de hotarare privind a noua rectificare a bugetului local pe anul
2015
Dl.primar da citire expunerii de motive : referitor la acesta rectificare sunt bani
primiti cu destinatie, bugetul de mareste cu 373.000 lei
Dl. Contabil da citire raportului .
Dl. Popescu Vasile : acum cu acesta rectificare probabil ca se acopera toate
cheltuielile.
Dl. Contabil : cred ca va mai fi o rectficare pentru ca la invatamant nu se ajung
banii.
Nemaifiind discutii, domnul presedinte supune la vot proiectul de hotarare care
se aproba cu 7 voturi « pentru ».
2. Proiect de hotarare privind aprobare proiectului „ Lucrari de reparatii
la sistemul de alimatare cu apa satul Catina.

Dl. Primar :
-reparatiile care au fost incepute si sunt in curs pe situatii de urganta ;
-asigurarea apei la Catina si Moara Enica ;
-masuratori pentru inscrierea in evidenta domeniul public a instalatiilor de apa
care nu corespundeau ; am incercat sa iesim din domeniul privat al oamenilor dar nu
am putut, ex. la domnul Viorel Popescu pe 500 m nu am putut schimba traseul, nu am
avut pe unde ;
- trebuie sa venim cu o lucrare de captare .
Dl. Preda Ion : daca lucrarea se va aproba sa se faca cu exigenta, acum calitatea
apei este necorespunzatoare, apa este vitala , personalul care va lucra sa fie format din
specialisti, sa nu se faca lucrare de mantuiala, sunt de acord cu conditia sa fie bine
chibzuite sumele si o lucrare buna.
Dl. Primar : am uitat sa va spun ca va venii si statia de clorinare a apei, la
analizele pe care le avem acesta statie corecteaza o parte din analizele apei. Avem
garantia ca apa este buna, avem buletinele de analiza de acum 3 saptamani .
Dl. Birdloeanu Adrian : de acord cu domnul Preda sa se faca o lucrare buna, ce
am vazut pana acum ca s-a lucrat este foarte bine, cu capace, cu robineti, ect.daca va
venii si statia de tratare este foarte bine .
Dl. Presedinte de sedinta : numai sa fie apa.
Dl. Birlodeanu : vremea este buna sa se continue lucrarea .
Dl. Primar : total suma este de 438.220 lei dar nu inseamna numai lucrarea
cxare se face acum, sunt lucrari care au fost facute acum 2-3 ani in urma, deci
valoarea intregului inventar la apa, acum 1250 m retea de apa cu sorb, teava, robinete,
o sa punem si hidranti pentru situatii de urgenta, deci a-ti retinut ca sunt lucrari si din
urma .
Dl. Birlodeanu : la bazin exista un camin cu gura de vizitare ?
Dl. Primar : stitii am schimbat 5 capace si robineti foarte multi .
Dl. Birlodeanu : cum este acel bazin de la Politie sa fie si acolo sus la fel .
Dl. Viceprimar : deci vin si lucrari din urma, poate facem serviciul de apa sa
punem apometre, sunt de acord cu proiectul de hotarare .
Dl. Popescu Vasile : ceea ce s-a facut in ultimul timp s-au facut lucrari de buna
calitate, apreciez acest lucru, calitatea apei lasa de dorit dar stramosi nostri au baut-o,
sunt de acord cu proiectul de hotarare .
Dl. Paraschiv Ion : apreciez faptul ca nici o institutie nu avea apa din centrul
comunei, aceleasi lucru as vrea si pentru Valea Catinei .
Dl. Primar : avem devizele la reteau de apa la Catina, la statia de tratare va veni
o retea electrica, deci avem parti componente pe fiecare .
Nemaifiind discutii, domnul presedinte supune la vot proiectul de hotarare care
se aproba cu 7 voturi « pentru ».
3. Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Reabilitare,
modernizare drumuri comunale”
Dl. Primar : am avut la rectificare cum a-ti vazut si bani pentru drumuri, deci
facem 850 m drum pe Valea Catinei si drumul de la Biserica de la Catina ; drumul a
fost sondat, dar nu putem sa ajungem la 850 m pe Valea Catinei pentru ca nu avem
bani, se v face scarificare, rigole, nivelare, compactare sunt 8 operatiuni in total,

drumurile, podurile sau podetele usor auto trebuie verificate si nu se fac, deci o sa
facem 500 m de drum pe Valea Catinei si o sa asfaltam si drumul de la Biserica de la
Catina pe 85 m; lucrarea va fi prin incredintare directa, dar vreau sa fie cu transparenta
totala, putem sa ne intalnim cand vreti sa discutam .
Dl. Birlodeanu : noi am criticat si am venit in sprijinul cetatenilor, este foarte
bine ca se asfalteaza drumul Bisericii de la Catina si drumul de pe Valea Catinei, sa
facem un proiect sa facem si drumul de la puntea mica sa se asfalteze , sunt de acord
cu proiectul de hotarare, dar nu era mai bine sa se fii facut mai intai reparatii la apa?
Dl. Primar : asfaltul va fi de latime de 3,5 m si ramane stanga-dreapta pentru
rigole si apa, dar unde bagam canalizarea ?
Dl. Birlodeanu : nu sunt treversari de apa de pe o parte pe alta?
Dl. Primar : nu, dar cu banii pe care ii avem acum nu putem face fata nevoilor
comunitatii .
Nemaifiind discutii, domnul presedinte supune la vot proiectul de hotarare care
se aproba cu 7 voturi « pentru ».
4.Proiect de hotarare privind aprobarea incheierii unui contract de
asistenta juridica
Dl. Primar : comuna Catina prin Inspectortul Scolar a obtinut realizarea
investitiei foraj apa Scoala Zeletin deci anexa aceea de la scoala . Atunci s-a facut noi
centre de executie bugetara, noi am ajuns la Vernesti la Scoala de Arte si Meserii
Vernesti care a incheiat contractul si a platit pana la un loc, apoi s-a facut desfiintare
centrelor bugetare, constructorul a dat in judecata pentru restul de bani ne-am judecat
si acum suntem la Curtea de Apel Ploiesti. Suma la care se ajunge acum este de
aproximativ 50.000 lei, vreti consiliere din partea unui avocat sau nu ? Daca nu
suntem buni de plata sau poate sa se spuna ca am fost in intelegere cu ei si sa dam cu
sebsemnatul .
Dl. Preda Ion : avem om la Consiliul Local angajat – consilier juridic care poate
sa mearga sa faca fata .
Dl. Stanciu Gheorghe : cei angajati de primarie nu sunt bagati in seama.
Dl. Paraschiv Ion : actele pleaca tot din primarie-facute de consilierul juridic,
daca pierde cine plateste ? Acesti bani nu sunt arierate ?
Dl. Primar : arieratele sunt facturi neplatite de 30 zile, siti ca ma avut probleme
si cu Prodfor si atunci m-ati criticat si acum hotarati.
Dl. Paraschiv : este posibil si cu un avocat sa pierdem ?
Dl. Primar : da, cat a costat treaba cu Lungu ?
Dl. Contabil : 1.000 lei prin expertiza contabila.
Dl. Primar : daca se vor duce doi avem mai multe sanse de castig .
Dl. Piopescu V. : treaba asta se considera ca a-ti vrea sa-l umiliti pe Marius .
Dl. Primar : blasfemie, eu l-am adus pe domnul Praschiv la cererea dumnealui .
Dl. Paraschiv : de ce nu il chemati aici pe domnul consilier juridic sa spuna
ceva .
Dl. Primar : si ce sa spuna, nu este vorba de persoana .
Dl. Stanciu : sa luptam sa castigam .
Dl. Preda Ion : nu cred ca domnul Paraschiv Marius nu stie sa raspunda la
Curtea de Apel Ploiesti .

Dl. Presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare : 3 voturi pentru –
Popescu Vasile, Negoita Gheorghe si Parvan Popescu Gheorghe ; 3 abtineri :
Birlodeanu Adrian, Strachinescu Vasile si Paraschiv Ion ; un vot impotriva – Preda
Ion .
D-na secretara : deci proiectul de hotarare a fost respins .
Dl. Primar : da.
Proiect de hotarare privind imputernicirea primarului in vederea
cumpararea unei suprafete de teren si completarea domeniului public necesar la
lucrarile pentru reparatii si imbunatatirea alimenatrii cu apa a satului Corbu .
Dl. Primar : daca a-ti citit expunerea de motive intrebati-ma ; bazinul nu este
bagat in domeniul public, ca sa facem reparatii trebuie acordul proprietarilui, nu am
putut face acte cu mostenitorul lui Anichit Popescu care il dadea fara bani, dar sunt
mai multi mostenitori si nu au toata mostenirea facuta; acum am gasit un teren la
Aurica Scarlat care l-a dat prin testament lui Fronoiu dar dupa moartea lui; acum
vedem cum ii impacam pe amandoi, deci avem propcurarea de tern pentru statie de
inmagazinare si tratare.
Dl. Birdlodeanu : este farte bine.
Dl. Popescu V. : sunt de acord.
Dl. Primar : si drumul acolo care este de servitute, trebuie sa vedem clar daca a
ajuns documentele la Prefectura ; am facut proiect la put si putem sa-l folosim .
Dl. Strachinescu V. : in situatia domnului Fronoiu sunt si eu, trebuie stricat
testamentul lui Fronoiu pentru ca Fronoiu a dat toti banii lui Aurica .
Dl. Primar : trebuie discutat cu amandoi , Fronoiu mi-a aratat titlu de proprietate
a lui Aurica , testamentul dar si o chitanta de mana ca a dat bani, sa se impace intre ei .
Nemaifiind discutii, domnul presedinte supune la vot proiectul de hotarare care
se aproba cu 7 voturi « pentru ».
Dl. Primar :
-avem de discutat servicul public pentru apa ;
-cerea de plata la piata ;
-punerea in functiune a pietei si va invit sa participai la deschiderea ei, o sa va
rog pentru sponsorizare la deschiderea acesteia ;
-exista posibilitatea sa incepem lucrari la apa de la Valea Catinei , Slobozia ;
-am facut acreditarea Centrului de Zi-After School cu 20 copii cu probbleme,
obligatiile noastre la acest centru sunt stufoase.
Dl. Birdlodeanu A. : nu sunt de acord cu sponsorizarea la piata pentru ca nu s-a
dat invitatii la monument la toata lumea .
Dl.presedinte declara lucrarile sedintei inchise.
Drept pentru care am incheiat prezentul proces verbal.
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