PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 23.12.2015, orele 8,00
Azi, data de mai sus, a avut loc sedinta ordinara a Consiliului Local Catina, la
Primaria Catina, convocata prin Dispozitia Primarului nr.324 din data de 17.12.2015,
la care a participat un numar de 9 consilieri locali,dl. Coman Gheorghe fiind absent
motivat, un delegat satesc si dl. Paraschiv Constantin-delegat satesc fiind absent .
Ca invitati au participat : dl. Hornea Constantin, Iordache Constantin, Oprea
Ion, Tudorache Gheorghe.
Doamnal secretara declara deschise lucrarile sedintei si supune la vot procesul
verbal al sedintei anterioare, care se aproba cu 9 voturi “pentru”.
Presedinte de sedinta a fost ales domnul Preda Ion .
Domnul primar prezinta ordinea de zi :
1.Proiect de hotarare cu privire la transformare post contractual in statul
de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Catina, judetul
Buzau - prezinta primar Radu Gheorghe.
2.Proiect de hotarare privind aprobarea consumului lunar de carburanti
pentru autoturimul care face parte din dotarea Primariei Catina- prezinta
primar Radu Gheorghe;
3.Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „ Reparatie drumul
Bisericii din Catina, de la racord cu D.J. 102 L , pe o lungime de 80m, com Catina,
Jud. Buzau” -prezinta primar Radu Gheorghe;
4.Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „ Reparatii trotuar +
gard imprejmuire Scoala veche , comuna Catina, Jud. Buzau”-prezinta primar
Radu Gheorghe.
5.Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale datorate de
Comuna Catina in calitate de membru in Asociatia Comunelor din Romania
prezinta primar Radu Gheorghe.
6. Proiect de hotarare privind acceptarea sponsorizarii din partea unei
societati comerciale pentru manifestarile inaugurale ale “Pietei Comunale
Catina”-prezinta primar Radu Gheorghe.
7. Proiect de hotarare privind a unsprezecea rectificare a bugetului local
pe anul 2015- prezinta primar Radu Gheorghe.
8.Raport privind realizarea obiectivelor din „Strategia de dezvoltare locala
2014 -2020 - prezinta primar Radu Gheorghe.
9.Rapoartele consilierilor pe anul 2015 – prezinta domnii consilieri locali.
10. Diverse
Domnul primar supune la vot ordinea de zi se aproba cu 9 voturi pentru .

1.Proiect de hotarare cu privire la transformare post contractual in
statul de functii al aparatului de specialitate al primarului comunei Catina,
judetul Buzau.
Dl. primar da citire expunerii de motive:o sa reluam organigrama peste 2-3
saptamani, servicul public, after school, este vorba de postul de guard, eu as spune
post de muncitor.
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh. : aviz favorabil .
Dl. viceprimar : sunt de acord cu proiectul de hotarare, este logic sa avem un
gurad la primarie pentru buna functionare a institutiei.
Dl. Musceleanu N. : ce este un guard ?
Dl. viceprimar : femeia de serviciu.
Dl. presedinte de sedinta : era nevoie de un guard, sa faca curatenie, sa aduca
lemne, sa faca focul .
Dl. presedinte de sedinta nefiind discutii supune la vot procesul proiectul de
hotarare care se aproba cu 9 voturi pentru .
2.Proiect de hotarare privind aprobarea consumului lunar de carburanti
pentru autoturimul care face parte din dotarea Primariei Catina
Dl. primar da citire expunerii de motive: am luat kilometrii pe ultimii 3 ani de
zile si am facut media, am stabilit consumul de carburanti, la 2-3 luni de zile nu lipsesc
drumurile la Constanta, anul acesta au fost 2 proiecte pe fonduri europene.
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh. : aviz favorabil .
Dl. Popescu V. : parerea mea este ca este foarte putin acest consum, sunt de
acord cu proiectul de hotarare.
Dl. Birlodeanu A.: aceasta cota este maxima ? Mi se pare foarte putin in
comparatie cu cat consuma, vad mereu masina in toata comuna, plus drumurile la
Buzau si Constanta.
Dl. primar : noi putem sa trecem mai mult dar are posibilitatea comuna sa
platesca? Dar putem sa o modificam .
Dl. Birlodeanu : este foarte putin in legatura cu ce a-ti scris in expunerea de
motive, cate drumuri a-ti facut, sunt de acord .
Dl. presedinte de sedinta nefiind discutii supune la vot procesul proiectul de
hotarare care se aproba cu 9 voturi pentru .
3.Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului „Reparatie drumul
Bisericii din Catina, de la racord cu D.J. 102 L , pe o lungime de 80m, com
Catina, Jud. Buzau”
Dl. primar : a-ti vazut expunerea de motive unde am spus tot pentru cei 80 m de
drum .
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.

D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh.: aviz favorabil .
Dl. Negoita G. : am fost in comisia de receptie cu domnul Musceleanu, unde am
facut cateva obiectiuni, s-a facut treaba asa cum era si in proiect. A fost o treaba foarte
buna cu acesta lucrare.
Dl. Birlodeanu : nu se mai toarna asfalt ?
Dl. Negoita : nu are rost.
Dl. Birlodeanu : nu ar fi trebuit prins in proiect si armatura pentru a fii mai
rezistent?
Dl. Musceleanu : din punctul de vedere al constructorului s-a respectat proiectul
dar armatura nu a fost prinsa in proiect-un lucru care era esential, s-a respectat
proiectul dar nu trebuia discutat proiectul in consiliul local ? sau facem lucrarea si apoi
aprobam proiectul ? daca vine apa nu stiu daca betonul rezista, deja era fisurat.
Dl. primar : fisuratul la 20 cm este a lui Creanga, noi toti ne-am specializat in
constructii, este un lucru bun, deci intai vine si studiaza si apoi facem proiectul.
Dl. Musceleanu : de ce acel proiect nu-l discutam intai in sedinta ?
Dl. primar : sa facem o comisie sa verifice asfaltul, dumneavoastra cunoasteti
tot.
Dl. Musceleanu ; nu o sa ne mai spunem punctul de vedere.
Dl. Birlodeanu : noi discutam aici, mi se pare corect sa discutam, avem dreptul
la opinie.
Dl. presedinte : cred ca in comisia de receptie trebuie sa nominalizati in asa fel
incat sa aveti oameni competenti in functie de profilul lucrarii, cred ca domnul
Muscelanu are niste cunostinte minine in functie de meseria pe care o parctica, atunci
cand s-a facut lucrarea trebuia sa se stie, ne-ati prezentat la proiect cheltuielile cu
drumul-atat, dar inainte trebuia aprobat proiectul si apoi cheltuielile, cei care au venit
aici invitatii stie materialele pe care le discutam aici ? Noi intai facem lucrarea si apoi
aprobam , nu stim cu cine s-a facut acesta lucrare, cati bani s-au cheltuit, sunt bani
publici.
Dl. primar : in legatura cu transparenta ava rog sa vedeti legea achizitionarii
lucrarilor, ce aprobam acum ?
Dl. presedinte : aprobam proiectul dar lucrarea s-a facut .
Dl. primar : initiati un proiect de hotarare si apoi scrieti la DNA.
Dl. presedinte : daca vreti o facem impreuna.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul proiectul de hotarare care se
aproba cu 6 voturi pentru si 3 abtineri .
4.Proiect de hotarare privnd aprobarea proiectului „ Reparatii trotuar +
gard imprejmuire Scoala veche , comuna Catina, Jud. Buzau”Dl. primar : este vorba de gardul de imprejmuire scoala veche-care nu face parte
din proiectul cu piata, trotuar si rigolele de la izvorul lui Geangu.
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh.: aviz favorabil .
Dl. presedinte : dar a-ti venit in alta sedinta cu un proiect cu alti bani .

Dl. primar : alta varianta, la gard am mers pe accelasi proiect ca la Piata, am
bagat un tub pe dedesupt sa preia apa, a crescut materialul lemnos.
Dl. presedinte : acceasi problema lucrarea s-a facut si acum aprobam proiectul.
Dl. primar : ce nemultumiri aveti si ce eforturi faceti sa facem ceva pentru
comuna ?
Dl. presedinte : cand se face o lucrare sa se faca bine si nu supraevaluate.
Dl. primar ; amintim unele probleme – ai o lucrare de facut, declari intentia prin
anunt inclusiv local, mergi pe o valoare estimativa, ai facut proiectul apoi faci licitatia,
omul vine cu oferta si mai avem si lucrari neprevazute si ascunse, deci valoarea din
proiect nu o gasim la plata.
Dl. Birlodeanu ; nu contesta nimeni preturile, dar am aprobat un proiect de
imprejmuire gard a cazut ?
Dl. primar : era o suma estimativa, da a cazut si corectarea o gasim in proiect.
Dl. Birlodeanu ; a-ti venit cu un proiect estimativ si acum a-ti venit din nou .
Dl. presedinte : la licitatie cum se procedeaza ? vine cu oferta si il intrebati daca
poate face lucrarea?
Dl. primar : nu ma duc cu el al cafea, facem anunt .
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul proiectul de hotarare care se
aproba cu 6 voturi pentru si 3 abtineri.
5.Proiect de hotarare privind aprobarea cotizatiei anuale datorate de
Comuna Catina in calitate de membru in Asociatia Comunelor din Romania.
Dl. Primar : cotizatia ca suntem mebmrii ai Asociatiei Comunelor din Romania.
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh.: aviz favorabil .
Dl. Popescu : mi se pare normal pentru ca poate are ceva angajati sa-i plateasca
si am beneficiat de aceesta cand ne-a ajutat la organizarea concursului pentru ocuparea
posturilor de bibliotecar si agent agricol.
Dl. primar ; ne poate ajuta in mai multe probleme.
Dl. presedinte de sedinta nefiind discutii supune la vot procesul proiectul de
hotarare care se aproba cu 9 voturi pentru .
6. Proiect de hotarare privind acceptarea sponsorizarii din partea unei
societati comerciale pentru manifestarile inaugurale ale “Pietei Comunale
Catina”
Dl. Primar da citire expunerii 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 nefiind discutii supune la vot procesul proiectul de
hotarare care se aproba cu 9 voturi pentru .
7. Proiect de hotarare privind a unsprezecea rectificare a bugetului local
pe anul 2015.

Dl. Primar da citire expunerii de motive : sunt bani pentru ajutorul de incalzire
si cei de la sponsorizare.
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh.: Anunta aviz favorabil .
Dl. presedinte de sedinta nefiind discutii supune la vot procesul proiectul de
hotarare care se aproba cu 9 voturi pentru .
8.Raport privind realizarea obiectivelor din „Strategia de dezvoltare locala
2014 -2020
Dl. primar :
-anul trecut a fost aprobata Strategia comunei 2014-2020 unde veti gasi tot ce
misca in comuna ;
- pe Motruna iar s-a umblat la apa, acum oamenii mai fac si tuica, nimeni nu a
platit apa,acum facem serviciul public de apa in luna ianuarie cu organigrama cu tot;
- la Zeletin la apa am dus oamenii sa lucreze, pe Motruna la fel, dar vin o zi,
doua si apoi nu mai vin .
Avem de discutat : servicul public de apa, after school.
Acum trebuie sa achizitionam tigla pentru acoperisul la fantani si gunoi de grajd
pentru izlaz, acum cativa ani, oamenii au refuzat sa dea gunoiul .
Deci temele pentru ianuarie : bugetul, organigrama, calificativele, informativefondul dunciar . La Constanta astazi este ultima strigare pentru piata.
Dl. Praraschiv I : pe Valea Catinei se mai continua fantanile sa fie acoperite –
ma intreaba oamenii, sunt 11 familii .
Dl. primar : va fii lucrari la toate fantanile cu apa buna, in etape, nu mai exista
rabdare si pentru restul ?
Dl. Birlodeanu ; cat costa manopera la o fantana?
Dl. primar : stalpi, zona de protectie, de imprejmuire, astereala, capriori, coame,
tigla, toata lucrarea duce la aproximativ 20 mil. lei .
Dl. presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei.
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