PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 26.02.2016, orele 14,00
Azi, data de mai sus, a avut loc sedinta ordinara a Consiliului Local Catina, la
Primaria Catina, convocata prin Dispozitia Primarului nr.133 din data de 19.02.2016,
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 Negoita Gheorghe.
Domnul primar prezinta ordinea de zi :
1.Proiect de hotarare privind modificarea Inventarului bunurilor care
aparţin domeniului public al comunei Cătina- prezinta primar Radu Gheorghe;
2.Proiect de hotarare privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea
liberului acces la informațiile de interes public-prezinta primar Radu Gheorghe
3.Proiect de hotarare privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului
bugetar pe anul 2015 -prezinta primar Radu Gheorghe;
4.Proiect de hotarare privind aprobarea contului de execuție al bugetului
local pe trimestrul IV 2015-prezinta primar Radu Gheorghe;
5.Proiect de hotarare privind stimularea participării în învățământul
preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate – Legea nr. 248/2015prezinta primar Radu Gheorghe
6.Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind
implementarea și eliberarea formularului unic al modelului card-legitimație de
parcare pentru persoanele cu handicap- prezinta primar Radu Gheorghe
7.Proiect de hotarare privind aprobarea casarii unor mijlocelor fixe și a
obiectelor de inventar apartinând patrimoniului unitații administrativteritoriale Cătina-prezinta primar Radu Gheorghe.
8.Raportul primarului privind starea economica, sociala si de mediu a
comunei Catina in anul 2015-prezinta primar Radu Gheorghe.
9. Raport privind activitatea asistentilor perosnali in semestrul II 2015 –
prezinta primar Radu Gheorghe
10.Raport privind activitatea de solutionare a petitiilor –Semestru II 2015
prezinta primar Radu Gheorghe
11.Diverse
Domnul primar mai propune pe ordinea de zi :
1. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local in
cadrul Consiliului Local Catina, al domnului Oprea Pretor
2.Proiect de hotarare privind prima rectificare bugetara pe anul 2016
3.Raport privind gestionarea bunurilor apartinand comunei Catina,
judetul Buzau pe anul 2015
Supune la vot ordinea de zi impreuna cu propunerea facuta care se aproba cu 9
voturi pentru .

1. Proiect de hotarare privind validarea mandatului de consilier local in
cadrul Consiliului Local Catina, al domnului Oprea Pretor
Dl. primar : propun acest proiect de hotarare primul pentru ca domnul Oprea
daca il validati sa poata sa voteze celelalte proiecte de pe ordinea de zi .
Dl. Musceleanu Nicolae : am mai avut o propunere pentru un consilier si nu sa validat .
Dl. primar : discutam strict pe lege, OG. 55 nu este constitutionala, nici un partid
politic nu potae sa schimbe ordinea in liste a consilierilor la Judecatorie.
Dl. Birdloeanu A. : si la alte partide sunt listele la judecatorie .
Dl. Preda I. ; de ce n-a venit hirtie de la PDL? De ce nu s-a validat ?
Dl. presedinte : nu discutam asta pe ordinea de zi .
Dl. primar : nu discutam hotararea Curtii constitutionale .
Dl. Muscelanu N.: a fost pe ordinea de zi si a fost retras .
Dl. primar : ce am spus aici am scris si la Predactura.
Dl. Birlodeanu A. ; exista undeva un interes .
Dl. Preda : trebuie sa fim 11 consilieri, cine ne priveaza de consilieri ?
Dl. primar : privam un drept al unui consilier , am aprobat o ordine de zi d-le
presedinte, Radu Gheorghe a scris la Prefectura, cele doua formatiuni nu s-au inteles,
ordonanta nu este constitutionala .
Dl Preda : ordonanta 55 nu a sanctionat pe cei care au plecat de la un partid la
altul .
Dl. primar : nu s-a opus nimeni si s-a cerut clarificari .
Dl. Preda : trebuia sa validam si institutia prefectului ne-o revoca.
Dl. primar : cand s-a constituit comisia de validare a mandatelor in anul 2012 si
care a validat mandatele, aveti argumente sa invocati ceva ?
D-na secretara da citire Juramntului dupa care domnul Oprea Pretor jura cu
mana pe biblie si constitutie.
Dl. presedinte de sedinta nefiind discutii supune la vot proiectul de hotarare care
se aproba cu 9 voturi pentru .
Dl.Preda Ion : propun pentru sedinta viitoare validarea mandatului de consilier
cu care am avut probleme.
Dl. Birdloeanu : prin primirea celor 2 reprezentati satesti –Slobozia si Zeletin,
au crescut realizarile in aceste doua sate ?
Dl. primar : unde incadrati intrebarile la pct. nr. 2 de pe ordinea de zi sau
diverse? deci la diverse .
1.Proiect de hotarare privind modificarea Inventarului bunurilor care
aparţin domeniului public al comunei Cătina
Dl. primar da citire expunerii de motive: domeniul public a fost modificat la
valori prin rapoarte de evaluare .
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 10 voturi pentru .
Dl. Preda : pentru transparenta prin grija doamnei secretare as propune sa se
afiseje acele criterii de integritate pentru fiecare partid.
Dl. Popescu V. ;nu stiu cat este de legal .
Dl. Preda : sa stie lumea.
Dl. primar : functionar public, discutam la diverse.
2.Proiect de hotarare privind stabilirea unor măsuri pentru asigurarea
liberului acces la informațiile de interes public
Dl. primar : trebuie sa existe disponibilitate pentru aparatul executiv-refuzul de
a pune la dispozitie documentele create nu este bine, nu am avut situatii de acest gen,
avem birou de informatii publice .
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh.: aviz favorabil .
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul proiectul de hotarare care se
aproba cu 10 voturi pentru .
3.Proiect de hotarare privind aprobarea contului de încheiere a exerciţiului
bugetar pe anul 2015
Dl. primar da citire expunerii de motive :trebuie sa mergem la debitor sa
incasam.
Dl. Contabil da citire raportului.
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh.: aviz favorabil .
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul proiectul de hotarare care se
aproba cu 10 voturi pentru .
4.Proiect de hotarare privind aprobarea contului de execuție al bugetului
local pe trimestrul IV 2015
Dl. primar da citire expunerii de motive .
Dl. Contabil da citire raportului.
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh.: aviz favorabil .
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul proiectul de hotarare care se
aproba cu 10 voturi pentru .
5.Proiect de hotarare privind stimularea participării în învățământul
preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate – Legea nr. 248/2015
Dl. primar da citire expunerii de motive : am avut notificari pentru inscrierea
copiilor la gradinita.
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh.: aviz favorabil .

Dl. Paraschiv Ion : in ce consta acestea?
Dl. Musceleanu N. : 50 lei de copil .
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul proiectul de hotarare care se
aproba cu 10 voturi pentru .
6.Proiect de hotarare pentru aprobarea Regulamentului privind
implementarea și eliberarea formularului unic al modelului card-legitimație de
parcare pentru persoanele cu handicap.
Dl. primar : exista legitimatie pentru parcari gratis pentru perosane cu handicap.
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popescu V. Paraschiv I. si Negoita Gh.: aviz favorabil .
Dl. Musceleanu : am vazut se da la cerere.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul proiectul de hotarare care se
aproba cu 10 voturi pentru .
7.Proiect de hotarare privind aprobarea casarii unor mijlocelor fixe și a
obiectelor de inventar apartinând patrimoniului unitații administrativteritoriale Cătina.
Dl. primar : ca urmare a inventarierii a rezultat aceste obiecte de inventar si
mijloace fixe.
Dl. contabil da citire raportului.
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popescu V. Paraschiv I. si Negoita Gh.: aviz favorabil .
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul proiectul de hotarare care se
aproba cu 10 voturi pentru .
8.Proiect de hotarare privind prima rectificare bugetara pe anul 2016
Dl. primar da citire expunerii de motive : avem rectificare pentru tichete de
gradinita
Dl. Contabil da citire raportului.
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul proiectul de hotarare care se
aproba cu 10 voturi pentru .

9.Raportul primarului privind starea economica, sociala si de mediu a
comunei Catina in anul 2015
Dl. primar : sunt lucruri care trebuiesc luate in seama, modul de lucru cu
contribuabilii-refuzul la punerile in posesie la camp ; legat de investitiile care s-au
facut dvs. le cunoasteti ; restante –drumurile nebalastate si alte lucrari nefinalizate :
reabilitare apa, consolodare maluri Moara Enica; populatia comunei este in
descrestere.

10. Raport privind activitatea asistentilor perosnali in semestrul II 2015
Dl. primar : cred ca este totusi o situatie acceptabila, avem probleme cu
ocuparea posturilor vacante la urbanism, asistenta sociala,, a-ti aprobat numarul de
posture la after school dar nu s-a prezentat nimeni, decat 3 din 7 posturi , salariile sunt
asa cum sunt .
11.Raport privind activitatea de solutionare a petitiilor –Semestru II 2015
Dl. primar : referitor la solutionarea petitiilor multe au vizat restituire terenuri,
titluri de proprietate, asistenta sociala , este obligatoriu serviciu de iluminat public,
apa, canal.
12.Raport privind gestionarea bunurilor apartinand comunei Catina,
judetul Buzau pe anul 2015
Dl. primar da citire raportului privind gestionarea bunurilor pe anul 2015 si a
buletinului informative curpinzand informatii de interea public conform Legii
nr.544/2001 pentru anul 2016
Dl. presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei.
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