PROCES VERBAL
Incheiat astazi, 30.03.2016, 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.187 din data de 23.03.2016,
la care a participat un numar de 10 consilieri locali si cei doi delegati satesti. Ca invitat
a participat domnul Enica Gheorghe.
Doamna secretara declara deschise lucrarile sedintei si supune la vot procesul
verbal al sedintei anterioare, care se aproba cu 10 voturi “pentru”.
Presedinte de sedinta a fost ales domnul Paraschiv Ion.
Domnul primar prezinta ordinea de zi :
1.Proiect de hotarare privind acordarea unor faciliați fiscale – prezinta
primar Radu Gheorghe;
2.Proiect de hotarare privind completarea si modificarea inventarului
bunurilor care apartin domeniului al comunei Catina - prezinta primar Radu
Gheorghe
3.Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Serviciului
Social de tipul CENTRU DE ZI - AFTER SCHOOL, COMUNA CATINA,
JUDETUL BUZAU - prezinta primar Radu Gheorghe;
4.Proiect de hotarare privind aprobarea infiintarii unei societati cu
raspundere limitata de inters local, avand ca asociati comunele Cislau prin
Consiliul Local Cislau, Chiojdu prin Consiliul Local Chiojdu, Catina prin
Consiliul Local Catina, Magura prin Consiliul Local Magura, Unguriu prin
Consiliul Local Unguriu, Calvini prin Consiliul Local Calvini si Viperesti prin
Consiliul Local Viperesti -prezinta primar Radu Gheorghe;
5.Proiect de hotarare aprobarea organizarii retelei scolare pentru anul
scolar 2016-2017 - prezinta primar Radu Gheorghe.
6.Diverse.
Domnul primar propune scoaterea de pe ordinea de zi a proiectului de hotarare
privind aprobarea infiintarii unei societati cu raspundere limitata de inters local,
avand ca asociati comunele Cislau prin Consiliul Local Cislau, Chiojdu prin
Consiliul Local Chiojdu, Catina prin Consiliul Local Catina, Magura prin Consiliul
Local Magura, Unguriu prin Consiliul Local Unguriu, Calvini prin Consiliul Local
Calvini si Viperesti prin Consiliul Local Viperesti sa se rezolve cu dizolvare fostei
sociatati si supune la vot ordinea de zi impreuna cu propunerea care se aproba cu 10

voturi pentru .
1. Proiect de hotarare privind acordarea unor faciliați fiscale
Dl. primar : cei de la finante au venit cu unele facilitati in sprijinul debitorilor ,
nu este o treaba dureroasa , este binevenita .
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh. : aviz favorabil .
Dl Preda I. : debitele de la data de 30.09.2015 pentru persoanele fizice si juridice
care nu au platit se poate anula cu 70 % din majoaraile de intarziere dar cei care au
platit dupa acesta data ce faceti le dati banii inapoi ? Ce facem cu ei ?

Dl. Coman Gheorghe : stiu ca de regula nu se dau banii inapoi .
Dl. Preda : cei care au platit dupa 30.09.2015 au platit cu majorari este corect?
Dl. Primar : atunci cand se incaseaza debitul mai mare se dau banii inapoi sau
ramane pentru impozitele urmatoare, dar acum a venit legiuitorul tinta, nu este o
corelare .
Dl. Popescu Vasile : probabil vor fi nemultumiti in tara si se va rezolva .
Dl. primar; este o binefacere dar si cu nemultumiri .
Dl. Enica Gheorghe : am platit impozitul la camp pana in anul 2010 la primaria
Catina si apoi am platit la Scutelnici cu majorari, dar pot sa-mi iau banii inapoi ?
Dl. contabil : am dat banii la Primaria Scutelnici .
Dl. primar : exista diferente intre plata la impozit la noi si la Scutelnici, noi avem
o taxa mai mica de cat ei, noi am dat toate tabele necesare pentru cei care au la camp.
Dl. Enica Gheorghe: penalitatile le-am platit personal, deci am platit penalitati,
sa o rezolvam aici, este o inselaciune .
Dl. primar : inselaciune este cand iei bani fara documente, ne da Scutelniciu
banii inapoi si va dam banii, stiu oameni care au strans bani pentru Scutelnici si au
luat bani in plus.
Dl. Enica Gheorghe : nu cred.
Dl. presedinte de sedinta nefiind discutii supune la vot proiectul de hotarare care
se aproba cu 10 voturi pentru .
2.Proiect de hotarare privind completarea si modificarea inventarului
bunurilor care apartin domeniului al comunei Catina
Dl. primar da citire expunerii de motive: bunurile trebuiesc inscrise in domeniul
public sau privat la comunei, acum avem Scoala Catina si cei 160 m.p. pentru bazinul
de apa de la Corbu, stiti l-ati aprobat, acum suntem in faza de avize, aveti tot in anexa
la proiect .
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh. : aviz favorabil .
Dl. Popescu Vasile : problema este cunoscuta, stim de cei 160 m.p. si de scoala,
sunt de acord cu proiectul de hotarare.
Dl. Negoita Gheorghe ; si eu sunt de acord cu proiectul de hotarare care trebuie
trimis la Consiliul Judetean Buzau sa apara hotarare de Guvern .
Dl. primar : referitor la scoala noua este un pic intarziata, dar avem caldiri care
trebuiesc evaluate .
Dl. Birdloeanu Adrian : scoala a fost construita pe terenul de sport, dar acel
teren de sport mai exista pe o hartie ?
Dl. Popescu Vasile : a fost curtea scolii, nu cred ca a fost inventariat ca teren de
sport .
Dl. primar : am mai discutat despre terenul de sport, stiti Scoala veche de langa
primarie a durat foarte mult pana am obtinut aprobarea, dar din jumatatea terenului de
la scoala de peste drum sa ramana teren de sport; ca sa scoatem cei 160 m.p. din
circuitul civil ne trebuie aprobrea Ministerului Agriculturii.

Dl. presedinte de sedinta supune la vot procesul proiectul de hotarare care se
aproba cu 10 voturi pentru .
3.Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Serviciului
Social de tipul CENTRU DE ZI - AFTER SCHOOL, COMUNA CATINA,
JUDETUL BUZAU
Dl. primar : referitor la acest proiect de hotarare stiti am scos posturile la concurs
dar pentru postul de educator specializat nu s-a prezentat nimeni si am completat statul
de functii si cu studii medii dar rog pe doamna secretara sa fie liceu de specialitate
trecut –pedagogic.
D-na secretara : da, de acord cu dmneavostra sa sa trecem in anunt cand scoatem
posturile din nou la concurs.
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.
D-nii Popesc V. Paraschiv I. si Negoita Gh.: aviz favorabil .
Dl. Preda I. : eu am mai spus cuvantul in legatura cu after scool, este ceva in
neregula, ne-am informat, am vazut si am vizitat, dar la noi lucrurile sunt cu totul
altfel, avem 7 posturi in statul de functii, seful de centru este bun, un psiholog este
strict necesar, asitentul social la fel, deci avem after scool cu 20 copii care provin din
familii defavorizate pe baza de documente, as vrea sa stiu daca acesti copii din centru
indeplinesc conditiile cerute de lege,au cerere de admitere in centru, Ancheta sociala,
sunt copii intre 0-14 ani, psihologul trebuie sa consilieze familia si copilul, oare
indeplimim scopul pentru care a fost infiinat ? un program de 2 ore pe zi este de ajuns?
mi-am spus punctul de vedere asistentul social este necesar si nu educatorul
specializat.
D-na secretara : avem in organigrama primarie post de asistent social, l-am scos
la concurs de nenumarate ori si nu s-a prezentat nimeni pentru ca necesita studii de
specialitate si nu cred ca v-a venii cineva de la Buzau sa faca neveta .
Dl. primar : toate etapele pe care le-ati reamintit domnule Preda s-a rezolvat,
dar acum pe ordinea de zi este statul de functii, tot pe la dumneavostra a trecut
proiectul de la inceput .
Dl. Popescu Vasile : domnule Preda suntei undeva deasupra si nu a-ti coborat
pe pamant, stiti ca s-a facut si voluntariat, acum modificam statul de functii .
Dl. Preda ; actiunea de la after school trebuie sa fie eficienta, vreau educatie.
Dl. primar : sa ne respectam, nu trebuie sa vehiculam functii care la noi nu are
acoperire, referitor la postul de asistent social la concurs nu s-a prezentat nimeni, dar
pentru postul de sef de centru sunt 2 persoane la Satuc una si la Nehoiu una- deci nu
avem oameni pregatiti in domeniu .
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul proiectul de hotarare care se
aproba cu 9 voturi pentru, domnul Preda Ion se abtine .
4.Proiect de hotarare privind aprobarea organizarii retelei scolare pentru
anul scolar 2016-2017
Dl. primar da citire expunerii de motive : am primit avizul de la Inspectoratul
soclar, trebuie sa urgentam cu scoala de la Corbu .
Dl. presedinte de sedinta : avizul comisiilor de specialitate.

D-nii Popescu V. Paraschiv I. si Negoita Gh.: aviz favorabil .
Dl. Popescu Vasile : s-a discutat mult in consiliul de administratie al scolii ca
sa aprobam o clasa cu 9 copii, avem aprobare de la Minister, sunt de acord cu proiectul
de hotarare.
Dl. Parschiv si domnul Birlodeanu : scoala de la Valea Catinei nu mai este .
Dl. Birlodeanu : acum domnule Popescu sunteti de acord ca nu mai este scoala
la Valea?
Dl. Popescu V. : din moment ce Inspecoratul scolar a aprobat nu mai discutam.
Dl. Birlodeanu : sunt perosane din Slobozia care si-au facut mutatia pe Calvini
si duc copii acolo la scoala, deci scoala nu, punte nu …
Dl. primar : exista nemultumire, dar veniti dumneavostra cu solutia, sunt copii
foarte putini nu mai este vorba de 2-3 copii, dar discutam de una si dam in alta, nu este
bine.
Dl. Paraschiv : pe Vale a functionat si cu 3 copii .
Dl. Popescu : aveam numarul de copii pe comuna de aceea a functionat .
Dl. Preda : ce am facut noi pentru a dezvolta demografia, am facut noi ceva
pentru crearea locurilor de munca?
Dl. primar : pe ce lege putem sa facem activitati economice ?
Dl. presedinte de sedinta supune la vot proiectul proiectul de hotarare care se
aproba cu 8 voturi pentru, domnii Preda Ion si Birlodeanu Adrian se abtine .
Dl. primar : nu putem sa spunem ca situatia copiilor de astazi va fii cea identica
cu data de 1 septembrie ; activitatile economice la nivelul comunei sunt trecute in
strategie, dar ce agriculutura avem noi ?
Dl. Paraschiv : mai avem 200 de vaci din 700 .
Dl. Enica Gheorghe : pasunea a fost distrusa hectare intregi, bani a-ti luat de la
APIA si nu a-ti facut nimic, intr-un an de zile nu a-ti adus registrul agricol si nu am
putut sa iau subventia pentru fiul meu; am fost in sedinta cand s-a dat 150 mil. lei
pentru acoperisul de la statie-mult; in fiecare sat este cate un tractor nu sa dea banii la
ala de la Chiojdu .
Dl. contabil : a-ti luat bani pentru balastatul drumului ?
Dl. Enica Gheorghe : Radu Gheorghe a vandut comuna .
Dl. primar : cand s-a putut face lucrari cu peroane neautorizate s-a folosit si
tractorul lui Enica; care sunt conditiile acum pentru achizitionarea unei lucrari ?
Dl contabil : societati specializate si nu persoane fizice .
Dl. primar : nu am macat banii, avem timp o luna de zile sa dicutam .
Dl. presedinte de sedinta declara inchise lucrarile sedintei.
PRESEDINTE DE SEDINTA,
PARASCHIV ION
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