
JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BORLE$TI

PROCES VERBAL

Incheiat astdzi 14.12.2012, in gedinla ordinard a consiliului local.

Se f-ace prezenlil sunt prezenli toli consilierii.

La gedinld parlicip6 plimarul, consilierul primarului, contabilul primdriei gi

Staicu Cristirra sec retar.
Doamna Staicu Cristina, di citile procesului verbal incheiat in gedinla din data

de 26.11.2012. Domnul Andlonache Gheorghe, pleEedinte de gedinld, supune la vot
procesul verbal care este aplobat cu unanimitate de votuli.

) Domnul prir.nar face men{iunea cd fost introdus un punct nou pe ordine a de zi.
Domnul Andronache Gheorghe, pregedinte de gedin1d, prezintd proiectul ordinii

de zi:
1. Ploiect de HotdrAre privind incetarea mandatului de consilier al domnului

Airinei Mihai.
2. Proiect de Hot6lAre privind validarea mandatulr-ri de consilier al domr.rului

Pricope Mihai.
3. Proiect de Hotdrdre privind rectificarea bugetului.
4. Proiect de Hotdrire plivind aprobare autorizalii de constructie.
5. Proiect de Hotdr6re plivind aprobarea taxelor gi impozitelor pentru anul 2013.

\i 6. Proiect de HotdrAre privind desemnarea pregedintelui de gedin(d.
'' 7. Proiect de Hotirdre privincl alocarea unor sume din bugetul local pentru

obiceiuli de iarni.
8. Proiect de Hotdrdre plivind alocarea unei sunte bdnegti din excedent pentru

plata la obiectivul ,,Modernizare drum vicinal Borleqti - Poiana Mdrului, krn
0+000 - 3+133, comuna Borlegti, judelul Neam!".

9. Discu{ii intrebdri, interpeliri.

cal'e este aprobat cu unanimitate de voturi.

La punctul 1 al ordinii de zi sunt disculii aplinse. Donmii consilieri nu sunt de

5tcord cu incetarea rnandatului de consilier al domnului Airinei Mihai. Este prezentat de
'1;dtre doamna secretal referatul constatator intocmit de p|irnar qi secretar, in
contbrmitate cu prevederile Legii 39412004 privind Statutul aleEilor locali. Supus la
vot, proiectul de hotilAre nu este aprobat de nici un consilier.
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Punctul 2 nu se mai discut6. in sald sunt prezenli domnul Airinei Mihai gi
domnul Pricope Mihai.

La punctul 3 al ordinii de zi doamna contabil prezintd, raportul de specialitate cu
privire 1a rectificarea bugetului. Tot in acest raport sunt fdcute precizdri fa{6 de
proiectul de hotdrdre inscris la punctul 8 al ordinii de zi. Supuse la vot, pe rAncl, sunt
aprobate cu unanimitate de voturi, Proiectul de Hotdr6re cu privire la rectificarea
bugetului qi Proiectul de Hotdr6re privind alocarea unei sume bdnegti din excedent
pentru plata la obiectivul ,,Modemizare drum vicinal Borlegti - poiana M5rului, km
0+000 - 3+133, comuna Borleqti judetui Neamt".

in continuare este supus la vot, Proiectul de Hotdrale privind aprobarea unor.
autorizalii de construclie, care este aprobat cu unanimitate de voturi.

La punctul 5 al ordinii de zi, domnul primar propune ca nivelul taxelor gi
impozitelor locale sE r6rndnd la nivelul anului 2012. Se plopune introducerea taxei de
salubrizale, astlel:

- I leu/lund persoand;
- Familiile cu mai mult de persoane - 5 lei/lund.
Sunt disculii fald de taxa pentru persoanele juridice. Domnul primar propune 30

lei/lund. Doatnna David considerd cd suma este prea mare. Domnii consilieri propun ca
peroanele juridice si incheie contracte direct cu operatorul de salubrizare, in func{ie de
deqeurile care le genereazA.

Supus la vot, Proiectul de Hotdrdre privind aprobarea taxelor gi impozitelor.
pentru anul 2013, este aprobat cu unanimitate de voturi.

La punctul 6 al ordinii de zi, este desemnat, cu unanimitate de voturi, preqedinte
de qedinti pentru lunile ianuarie, februarie gi martie 2013, domnul Axinte loan.

Se trece la punctul 7 al ordinii de zi. Domnul prirrar prezintd dornnilor consilieri
cd se doregte sponsorizarea pentlu trei capre care se vor organiza gi atlibuirea de
pachete cu dulciuri copiilol de la qcolile din cornund, care vor prezenta datini gi
obiceiuri la Caminul Cultural Borlegti. Supus la vot, proiectul de hotdre este aprobat cu
unanimitate de voturi.

in continuare, dornnul Ciupercd Constantin felicitd forma{iunile politice care au
reuqit in alegeri gi ureazd sdrbdtori fericite consilierilor qi executivului.

Domnul primar mullurneqte echipei
salutd colaborarea cu domnul Puicd Vasile.

Domnul Purcaru ridicd problema
consilieri considerd cd fiecare cetdtean ar

1| alerenLa proplietalii. Deasemeni. dornnul
,.o.la. cd dlurnul juderean nu este cur5tat
rldlcat problenta $i se r or lua rndsuri.

de consilieri pentru campania in alegeli gi

inlSturdrii zFtpezii de pe trotuare. Domnii
trebui sd dezhpezeascd por{iunea de trotuar
Purcaru transmite mesa jul cetd{enilor din

corespunzdtor. Domnul pritnar afirmd cd a
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Domnul Handaric aduce la cunogtinfa domnilor consilieri dorin{a cet6{enilor din
satul Nechit de a avea acces la mai multe programe TV. Acest lucru implicd
amplasarea unui releu.

Domnul Puicd muilumeqte echipei de colaboratori.

in incheiere domnul primar adrese azdurdi cu ocaziasdrbdtorilor de iam6.

Nemaifiind alte probleme de discutat gedinla se declard inchisd.

PRE$EDINTE DE EDINTA,
Andronache

Intocmit,
Secretar Staicu Cristina
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