PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 19.02.2016, orele 8,00
Azi, data de mai sus, a avut loc sedinta de indata a Consiliului Local Catina, la
Primaria Catina, convocata prin Dispozitia Primarului nr.130 din data de 18.01.2016,
la care a participat un numar de 9 consilieri locali si cei doi delegati satesti.
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 Coman Gheorghe.
Domnul primar prezinta ordinea de zi :
1.Proiect de hotarare privind aprobarea cumpararii terenului in suprafata
de 160 m.p., situat in extravilanul comunei Catina, in vederea realizarii
obiectivului de investitie “Refacerea retelelor si a gospodariei de apa in Catunul
Catun, sat Corbu, Com.Catina”- prezinta primar Radu Gheorghe.
2.Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic si a
indicatorilor tehnico-economici pentru investitia “Refacerea retelelor si a
gospodariei de apa in catunul Catun, sat Corbu, comuna Catina, judetul Buzau”
-Etapa I- prezinta primar Radu Gheorghe;
3.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea
Listei
obiectivelor de investitii publice pe anul 2016-prezinta primar Radu Gheorghe;
Domnul primar supune la vot ordinea de zi se aproba cu 9 voturi pentru .
1.Proiect de hotarare privind aprobarea cumpararii terenului in suprafata
de 160 m.p., situat in extravilanul comunei Catina, in vederea realizarii
obiectivului de investitie “Refacerea retelelor si a gospodariei de apa in Catunul
Catun, sat Corbu, Com.Catina”
Dl. primar da citire expunerii de motive: stiti ca catunul Catun este alimentat cu
apa din zona Cepturas care nu este potabila si vechimea retelei, era necesar sa
intervenim ; prima tentativa –pastrarea retelei vechi si intocmirea proiectului ; bazinul
vechi si interventia la el; tevile sunt foarte vechi; primul proiect pe care l-am adus a
cazut pentru ca terenul pe care se afla vechiul bazin este proprietate privata si nu am
gasit toti mostenitorii in vederea semnarii actului de vanzare-cumparare teren, deci am
revenit asupra proiectului cu completarea cu o prima etapa-catunul Catun, venim cu
un bazin de apa de 150 m.c., necesari pentru propulatie plus rezerva pentru situatii de
urgenta; acesta etapa se imparte in doua : prin bugetul local si cu cei de la legea 416
si utilajele primariei apoi ne vom racorda ulterior si pentru satul Corbu, se va instala
si hidranti, a trebuit sa respectam si procedura de vanzare teren extravilan cu dosar la
Directia Agricola Buzau; astazi semnam actul de vanzare-cumpare de aceea v-am
chemat la sedinta .
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh. : aviz favorabil .
Dl. Birlodeanu A. : domnul primar in expunerea de motive a vorbit si despre
punctul nr. 2 al ordinei de zi , dar pentru sursa de apa este facut forajul ?

Dl. primar : va mai fii nevoie de inca un foraj, se poate amplasa in zona unde a
fost Dragaica sau in fata CAP Corbu unde avem teren bagat in domeniul public .
Dl. Birlodeanu : pentru alimentarea cu apa trebuie 2 puturi ?
Dl. primar : discutam acum etapa asta.
Dl. Birlodeanu : dupa ce se va realiza, care este foarte bine venita, cine va
intretine? Din banii cui ?
Dl. primar : este simplu, apa nu poate sa mearga asa cum a mers pana acum,
exista unitati specializate, statia va functiona, consumatorul trebuie sa plateasca apa,
avem cativa clienti care ne reclama de fiecare data si unul a fost prins cand facea tuica.
Dl. Birlodeanu : apa va fi potabila ?
Dl. primar : apa a fost dusa la analiza, este cantitate mai mare de fier .
Dl. Muscelanu N. : am inteles ca sunt problem cu forajul dela CAP , o sa avem
probleme.
Dl. primar : acolo este un drum de servitute care nu a fost prins in plan, mai
asteptam , este facut cu banii unitatii si cu acceptul proprietaruilui care nu era
proprietar atunci; acolo era si un teren dat parohiei Corbu dar care nu era al parohiei ,
discutam mai tarziu; alt punct este cu fractionarea din lista de investitii –pentru ca am
discutat cu Prefectuta, Inspectaratul scolar, ect., pentru aceea cladire de la scoala
Zeletin dar banii vin de la stat si se duc tot la stat.
Dl. Muscelanu : stiti pana unde poate ajunge apa in sus la Corbu ?
Dl. primar : am specificat la limita asfaltului, daca nu avem conducte in pamant
nu puteam face lucrarea; am solicitat din nou analizele la apa si se face o data la 6 luni.
Dl. Musceleanu : mai avem o sursa de apa acolo linga bazin, este foarte buna .
Dl. primar : se va lua in calcul tot.
Dl. Birlodeanu : la cei 1000 locuitori se mai pot lua in calcul 20-30 ?
Dl. primar : la calculul care s-a facut exista rezerva de apa.
Dl. Birlodeanu : cei din Satic nu au apa , nu se poate trage o conducta ?
Dl. primar : nu avem cum sa discutam pentru Catina.
Dl. presedinte de sedinta nefiind discutii supune la vot proiectul de hotarare care
se aproba cu 9 voturi pentru .
2.Proiect de hotarare privind aprobarea proiectului tehnic si a
indicatorilor tehnico-economici pentru investitia “Refacerea retelelor si a
gospodariei de apa in catunul Catun, sat Corbu, comuna Catina, judetul Buzau”
-Etapa I
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 .

3.Proiect de hotarare privind modificarea si completarea
Listei
obiectivelor de investitii publice pe anul 2016
Dl. primar : in lista de investitii aprobat am aprobat trei investitii, deci rupem
din valaorea puntii de la Slobozia pentru ca am cumparat o parte din materiale, s-a
treuct la prelucrarea lor, se va mai cumpara, va fi facut primul tronson in 2 saptamani;
exista o hotarare judecatoreasca, am mai discutat .
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh.: aviz favorabil .
Dl. Muscelanu N. : puntea cam in ce zona va venii ? tot unde este acum cea de
lemn .
Dl. primar : da, oamneii se duc la magazine, vin copii la scoala.
Dl. Birlodeanu : spuneti de persoane vinovate, cine sunt ?
Dl. primar : nu dau nume, noi am solicitat acolo grupul sanitar, dar ne-au
plimbat, dar cum am mai spus banii vin de la stat si se duc tot la stat, era bine daca se
duceau prin primaria Vernesti .
Dl. Birlodeanu : de ce ne-am mai judecat ?
Dl. Preda : cine este vinovat ?
Dl. primar : daca nu va spuneam de instanta de judecata era rau, nu am avut nici
o treaba in contract .
Dl. Preda : totul trebuie sa fie ca dumneavostra, dictatura .
Dl. Popescu V. : faptul ca am refuzat sa platim acesta suma am ajuns la instanta
de judecata si trebuie sa platim .
Dl. primar : noi nu am fost parte in contract si daca plateam venea curtea de
contrui si nu avema hartia, dar acum avem hotararea judecatoresca.
Dl. Birlodeanu : am discutat mai inainte daca sa punem avocat sau nu .
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul proiectul de hotarare care se
aproba cu 9 voturi pentru .
Dl. presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei.
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