PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 29.01.2016, orele 12,00

Azi, data de mai sus, a avut loc sedinta ordinara a Consiliului Local Catina, la
Scoala Gimnaziala nr.1 Catina, convocata prin Dispozitia Primarului nr.93 din data
de 29.01.2016, la care a participat un numar de 9 consilieri locali, un delegat satesc,
dl. Paraschiv Constantin-delegat satesc fiind absent .
Ca invitati au participat :Oprea Pretor, Enica Gheorghe, Costache Ion, Godea
Traian, Musceleanu Ion, Tudor Filofteia, Lixandroiu Aurel, Gogu Ion, Iasinovschi
Florin, Tudorache Gheorghe, Pasaroiu Ilie, Dobroiu Gheorghe, Iodache Constantin,
Deliu Viorel, Olaru Vasile, Popescu Gheorghe, Moraru Ion, Tintoiu Constantin,
Hornea Constantin, Frasineanu Patel, Mocanu Gheorghe, Ungureanu Stan, Plaeru
Viorica, Fulgeanu Dumitru, Popescu Dumitru, Musceleanu Florentin .
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 Muscelanu Nicolae.
Domnul primar prezinta ordinea de zi :
1.Proiect de hotarare prin care se ia act de încetarea mandatului de
consilier local al domnului Catrina Pretor - prezinta primar Radu Gheorghe;
2.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei Catina
pe anul 2016 - prezinta primar Radu Gheorghe
3.Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.65 din 6.11.2015 privind
stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2016 -prezinta primar Radu
Gheorghe;
4.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare, organigrame si statului de functii al Serviciului Social de tipul
CENTRU DE ZI - AFTER SCHOOL, COMUNA CATINA, JUDETUL BUZAU
-prezinta primar Radu Gheorghe;
5.Proiect de hotarare de revocare a Hotararii Consiliului Local nr.72 din
16.12.2015 privind respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea utilizarii
excedentului bugetar - prezinta primar Radu Gheorghe
6.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari de
interes local pe anul 2016 pentru repartizarea orelor de munca ale persoanelor
beneficiare de prevederile Legii nr.416/2001- prezinta primar Radu Gheorghe
7.Diverse
Domnul primar: mai avem doua solicitari de la Scoala Catina, doua adrese,
avizul de finantare-dreptul la salarizare a lui Cojocaru Otilia trecerea pe o alta treapta
de salarizare si avizarea de garantare a unei clase a VIII-a cu 9 elevi , deci clasa cu
9 elevi trebuie sa functioneze si la fel si dreptul la salarizare, supune la vot ordinea
de zi se aproba cu 9 voturi pentru .

1.Proiect de hotarare prin care se ia act de încetarea mandatului de
consilier local al domnului Catrina Pretor
Dl. primar da citire expunerii de motive: domnul Catrina Pretor si-a dat
demisia conform legii postul devine vacant, noi luam act .
Dl. Presedinte : avizul Comisiilor .
D-nii Popescu 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 .
2.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului local al comunei
Catina pe anul 2016 .
Dl. primar :
-Bugetul pe acest an pleaca cu un deficit la problemele de sanatate, asistenta
sociala si la scoala, vor fi distribuite pe parcursul anului din T.V.A. sume, la acestea
se adauga si sustinerea copiilor ;
-propunerile noastre- aplicarea Strategiei 2016-2020,investitiile care au o
suma mai mica decat anul trecut.
Dl. Contabil da citire raportul privind aprobarea bugetului pe anul 2016.
Dl. Presedinte : avizul Comisiilor .
D-nii Popescu V. , Paraschiv I. si Negoita Gh. – aviz favorabil.
Dl. primar : daca privim cu atentie cifrele , noi avem o cota de participare.
Dl. viceprimar : bugetul este bine structurat pe venituri si cheltuieli, avem
nevoie de bani pentru puntea de la Slobozia, pentru apa de la Corbu-Catun, bani nu
sunt, dar pe parcursul anului vom vedea, sunt de acord cu proiectul de hotarare, am o
propunere la apa de pe Mordana –Pasaroi sa mai facem o captare .
Dl.presedinte : avem si o lista de investii, caruia ii da citire.
Dl. Bejgu Gheorghe : sunt probleme cu apa din Mordana-Pasaroi , nu facem
crescatorii de vaci si porci, am cerere facuta de 3 ani bazinul de acolo sa fie scos si
trecut in public-nimic, o sa fac o noua cerere si apoi o sa tai teava; acolo teava este
schimbata de Codescu, apa pleaca jumatate la 5-6 case si jumatate la 40 de case, nu
am apa, s-a discutat de apometre, sa le punem odata, cand se face legatura impusca
teva dedesupt si apa curge pe acolo, avem o fantana care nu este reparata.
Dl. presedinte : sa trecem un bazin in domeniul public este foarte greu .
Dl. Bejgu : nu i-a nimeni baziul se trece din proprietate mea in proprietate
statului .
Dl. primar : trebuie sa identificam in toata comuna ce trebuie facut, cu
paometre stii cat se consuma; la Mordana si pe Motruna trebuie extinsa captarea;
dotarile necesare pentru mediu-ma opresc asupra lungimii si distributiei de apa si
numarul de oameni; Codescu Cristache este platit din fondurile pe care le stitii, sa ne
facem socotelile si sa ne carpim sa le facem, la bazinul de la Dilimanul acesta
satisface normele de mediu .
Dl. presedinte de sedinta supune la vot procesul proiectul de hotarare care se
aproba cu 9 voturi pentru .

3.Proiect de hotarare privind modificarea HCL nr.65 din 6.11.2015
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul fiscal 2016 -prezinta
primar Radu Gheorghe;
Dl. primar : un act a fost modificat si prefectura ne-a solicitat, dar nu modifica
cota de impozitare.
Dl. contabil – nu modifica nimic din impozite si taxe .
Dl. Presedinte : avizul Comisiilor .
D-nii Popescu V. , Paraschiv I. si Negoita Gh. – aviz favorabil.
Dl. Popescu Vasile : avand in vedere ca dupa data de 6.11.2015 a aparut alte
acte normative, trebuie invocate in hotarare, sunt de acord.
Dl. Enica Gheorghe : a zis ca nu s-a modificat impozitele si taxele locale, dar
anul acesta s-a marit.
Dl. presedinte : in noiembrie s-a aprobat acestea si acum nu s-a modificat
nimic.
Dl. primar : impozitarea la terenul de sub casa.
Dl. Enica : in anul 2015 a fost alt impozit, in 2016 s-a marit, noi platim
impozitele, dar si eu cand vin la primarie cu o cerere sa primesc raspuns – am
douazeci si nu am primit raspuns, vreau raspuns, am cereri si de opt ani si nu am
primit raspuns.
Dl. presedinte : stiti noi am aprobat si reducerea de 10 % -maxim.
Dl. Ungureanu Stan : avem teren trecut la mama si in realitate nu-l avem,
terenul pe Tarna nu-l avem .
Dl. primar : ii raspuns scris si va propun o comisie speciala pentru aplicarea
legilor fondului funciar .
Dl. Preda Ion : avem putine taxe la persoane juridice,doar taxe pe mijloacele
de transport, sa se faca o analiza sa identificam si alte surse de venit, sa ajutam niste
intreprinzatori, se discuta foarte serios in Guvern de regionalizare si s-ar putea sa nu
mai fim, societatile comerciale sa le sprijinim sa mai angajeze niste oameni, sunt de
acord cu proiectul de hotarare.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot procesul proiectul de hotarare care se
aproba cu 9 voturi pentru .
4.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de organizare si
functionare, organigrame si statului de functii al Serviciului Social de tipul
CENTRU DE ZI - AFTER SCHOOL, COMUNA CATINA, JUDETUL BUZAU
-prezinta primar Radu Gheorghe;
Dl. primar : este absolut necesar sa rezolvam problema fondului funciar, nu
este posibil sa fiu amanat mereu, noi suntem in slujba oamenilor, aparatul de
specialitate sa tina pasul cu schimbarile legislative care sunt foarte rapide, nu ti-a
cerut nimeni sa fii functionar public .
Dl. primar : este vorba de centru de zi tip affter school, este o activitate pe 5
ani, am luat avizul, acum luam organigrama si statul de functii, am facut contracate
de voluntariat, sunt 7 posturi care se vor coupa prin concurs, este un lucru foarte bun
pentru cei 20 de copii care sunt acolo la centru , in regulamnet sunt trecute si
atributiile fiecarui post .

Dl. Presedinte : avizul Comisiilor .
D-nii Popescu V. , Paraschiv I. si Negoita Gh. – aviz favorabil.
Dl. Preda Ion : nu este o problema simpla, presupune niste exigente, sunt
cativa ani de zile de cand trebuia sa-i dam drumul dar nu s-a putut, am vazut
atributiile, obligatiile si drepturile, este un centru educativ, copii vin dupa ore,
trebuie facuta o consiliere si la parinti, se face un contract intre primarie si parinti,
copii provin din familii precare, avem numarul de copii ? se organizeaza activitati pe
grupe ? , sunt niste cheltuieli care sa fac din bugetul local si cel de stat, sa fie un
program de lucru, sa fie respectat.
Dl. primar : noi nu facem inaugurarea affter school, suntem in perioada de
implementare, am lucrat cu voluntariat, lucram si acum, trebuie dotat: tefeon,
televizor, loc de joaca, avem doctor, cadru didactic, asistent medical - 2 ore pe zi,
administrator – 8 ore pe zi , pentru fiecare copil trebuie o fisa completata, copii care
sunt acolo sunt din familii defavorizate-nivelul cel mai scazut privind existenta.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot procesul proiectul de hotarare care se
aproba cu 9 voturi pentru .
5.Proiect de hotarare de revocare a Hotararii Consiliului Local nr.72 din
16.12.2015 privind respingerea proiectului de hotarare privind aprobarea
utilizarii excedentului bugetar - prezinta primar Radu Gheorghe
Dl. primar ; avem solicitare de la prefectura , noi luam act .
Dl. Presedinte : avizul Comisiilor .
D-nii Popescu 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 .
6.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni sau lucrari
de interes local pe anul 2016 pentru repartizarea orelor de munca ale
persoanelor beneficiare de prevederile Legii nr.416/2001- prezinta primar
Radu Gheorghe
Dl. primar : cred ca planul prezentat este un plan real si daca va fi dus la
indeplinire se va vedea, numarul de ore evolueaza de la luna la luna, avem : curatat
rigole, lucrari la instalatiile de apa, curatat santuri, statii de autobuz, etc., nu zic ca va
fii indeplinit suta la suta, unii uita sa vina la treaba si chiar sa aduca actele la timp;
cei care spun ca noi pastram pe cei plecati din tara – nu facem asa ceva, cei care ne-a
placalit au fost prinsi si trebuie sa dea bani inapoi .
Dl. Presedinte : avizul Comisiilor .
D-nii Popescu V. , Paraschiv I. si Negoita Gh. – aviz favorabil.
Dl. paraschiv : planul este bine intocmit, dar cei care au ajutor social este bine
sa-si faca treaba, unii nu se duc nici la viza, trebuie urmaritii sa-si faca orele, sa se
vada ceva, sunt de acord.
Dl. primar : este pacat sa generalizam, stiti au sarit si corbenii la Zeletin la apa
si la lucrarile de la Catina.
Dl. presedinte : in atributiile consilierilor locali nu intra sa controleze pe cei cu
ajutor social.

Dl. Mocanu Gheorghe : ieri am fost la posta sa iau pensia dar era foarte multa
lume cu ajutor social.
Dl. primar : sunt 150 dosare.
Dl. Mocanu : cand eram copil spargeam piatra, atunci nu dedea nimeni nimic,
cel care primeste ceva si trebuie sa dea ceva.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot procesul proiectul de hotarare care se
aproba cu 9 voturi pentru .
Diverse .
Dl. primar da citire adresie nr.66/29.01.2016 a Scolii Gimnaziale nr. 1 Catina
prin care se solicita un aviz de finantare privind pe numita Cojocaru Otilia care a
solicitat trecerea pe o alta treapta de salarizare .
Dl. presedinte intreaba pe domnii consilieri daca sunt de acord si se aproba cu
9 voturi pentru .
Dl. primar da citire adresei nr. 65/29.01.2016 a Scolii Gimnaziale nr. 1 Catina
prin care se solicita un aviz de garantare a finantarii clasei a VIII- a cu un numar de 9
elevi .
Dl. presedinte intreaba pe domnii consilieri daca sunt de acord si se aproba cu
9 voturi pentru .
Dl. Enica Gheorghe : cum s-ar putea sa aducem inapoi CEC-ul ? sunt niste
cheltuieli in plus pana la Chiojdu, cred ca suntem comuna europeana.
Dl. presedinte : CEC-ul este societate privata .
Dl.. Popescu V. : este singura banca de stat.
Dl. Enica : sa gasim o solutie, sa gasim un spatiu .
Dl. primar : sunt de acord cu dl. Enica, CEC-ul a fost, acum este banca, dar s-a
mutat acolo ca este comuna mai mare, vom face propunere justificata, inclusiv
pentru salariatii primariei putem sa retragem cardurile.
Dl. Popescu V. : dupa modelul Calvini-Cislau ar fii foarte bine.
Dl. Mocanu : nu mai avem nici posta, trebuie sa pui un plic la Chiojdu sau
Calvini, acum noi avem postas-nu, ce parere aveti de postasul nostru care este
excroc, mincinos ; de doua trei ori a vrut sa ma insele si tot m-a inselat cu doua sute
de lei .
Dl. Enica : saptamana viitoare fac cereri la care nu am primit raspuns .
Dl. secretara : cererile care au fost repartizate la mine, am trimis raspuns cu
posta, daca nu le-ati primit avem recipise in primarie.
Dl. Ungureanu Stan : avem probleme cu drumul –stie domnul primar .
Dl. primar : stiu bine acolo trebuie regularizare in amonte si jos lucrari de
consolidare pentru anortizarea caderii apei .
Dl. presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei .
PRESEDINTE DE SEDINTA,
MUSCELANU NICOLAE

SECRETAR,
DIACONU DORINA

