JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BORLE$TI
PROCES VERBAL

incheiat astini 26.09.2012, in qedinla ordinard a consiliului local.
Se tbce prezenta'. sunt prezenli 14 consilieri. Domnul Purcaru Vasile este
absent motivat dir.r motive de sdndtate.

La gedinld participd plimarul, consilierul primarului, contabilul prirndriei

gi

Staicu Cristina secretar.
Doamna Staicu Cristina, di citire procesului verbal incheiat in gedinla din data
de 27.08.2012. Domnul Airinei Mihai, preqedinte de qedin!6, supune la vor procesul
verbal cale este aplobat cu unanimitate de voturi.
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Domnul Airinei Mihai, pregedinte de qedinld, prezintdproiectul ordinii de zi:
I . Proiect de HotirAre privind validarea rnandarului de consilier al domnului
Olteanu Constantin .
2. Proiect de HotSrdre privind rectificarea bugetului.
4. Proiect de HotdrAre privind aprobal'e cereri autorizafii de construclie.
5. Proiect de Hotdrare privind acordarea unui spor pentru condilii vitdmdtoare
funclionarilor pLrblici gi personalului contractual care-qi desfEqoard activitatea in
cadrul Prirndriei comunei Borlegti.
6. Proiect de Hotirdre cu privire la desemnarea pregedintelui de qedinld.
7. Proiect de Hotirare p'ivind aprobarea organigramei, statului de funcgii Ei a
statului de personal.
8. Proiect de Hotarare privind stabilirea zonelor ca'e vor fi arnenajate pentru
activirari de picnic.
9. Ploiect de Hot6r6re privind infiin{area unui teren de fotbal.
l0.Ploiect de Hotdrdre privind infiinlarea unei baze sportive.
1 l.Proiect de Hot61'6re privind aprobare Proiect
tehnic ,,Asfaltare strizi qi ulile
sdtegti - SATU NOU conuna Bor.legti, judelul Neam!,'.
l2.Proiect de Hotir6re privind modit'icalea inventarului bunurilor care aparlin
domeniului public al comunei Borleqti, judelul Nearnt atestat prin HG
nr.1356/2001 (Anexa nr. I 5), rnodificatd gi completatd prin HG nr.650/2007.
.I 3.Disculii, intrebdri interpeldri.
care este aprobat cu r:nanimitate de votr.u.i.
la puncttrl 1 al ordinii de zi: Comisia de validare prezinteplocesul verbal
, , S.inh'ece
tncheiat
".vedelea validarii mandatului cle consilier al don-rnului Olteanr"r Corrstantin.
Doranul Olteanu
clepuncle jur.dm6ntul insolit de tbrmula religioasd.

I
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La punctul 2 al ordinii de zi doamna contabil prezintd referatui de specialitate cu
privire 1a rectificarea bugetard. Doamna David intreabl, dacd sumele alocate pentru
gcoli sunt reparlizate direct. Domnul primar - intrucdt qcolile Borleqti qi Ruseni au nr.
de elevi aproximativ ega1, surrele sunt repadizate de la nivel local, egal pentru fiecare
qcoal6. Supus la vot, proiectul de hotdr6re este aplobat cu unanirnitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi este aprobat cu unanimitate de voturi Proiectul de
Hot6rAre privind aprobarea unor autorizatii de construc!ie.
In continuare, domnul primar prezintd Proiectul de Hotdrdre privind acordarea
unui spor pentlu condilii vdtdmdtoare funclionarilor publici gi personalului contractual
care-$i desfe$oari activitatea in cadrul primdriei comunei Borleqti. Domnul prirnar
prezintd dornnilor consilieri cd s-a intocrnit un raport de incerc6ri $i s-a constatat cd sunt
depSgite valorile limita de expunere. Cu unanimitate de voturi, se aprobd acordarea
unui spor per.rtru conditii vitdmitoare in cuantum de 15o/o din salariul de bazd. Doamna
David Daniela propune acordarea acestor sporuri gi personalului din gcoli.
Dorrnul Handaric Ion, intreabd de ce nu se infiinleazd polilia locald. Domnul
Olteanu Constantin afirmd cd in multe localitdli aceasta a fost defiin{atd din lipsd de
tbnduri. Doamna David Daniela intreabd de ce beneficiarii de ajutor social nr-r fac
curdlenie la pod, locul unde s-a produs accidentul. Domnul primar afirm5 cE gunoaiele
sun ldsate intenlionat pentru a nu se circula pe acea pafte de pod fird balustradd, se evitd
un accident.

La punctul 5 al ordinii de zi este aprobat cu unanimitate de voturi Proiectul de
HotdrAre privind desemnarea domnului Andronache Gheorghe pregedinte de gedinlE
pentlu urmdtoarele 3 luni.
in continr.rare este aprobat cu unanimitate de voturi Ploiectul de HotdlAre privind
aprobarea organigramei qi a statului de funclii. Domnul primar afirrnd cA nu sunt
modificdri in organigrarrd, doar administratolul public este inlocuit cu consilierul
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plirnarului.
La punctul 7 al ordinii de zi, este propusd zona Nechit, pdqune comunal5, pentru
desfhqurarea activitelilor de picnic. Domnul Bdbuq propune ca in zonele stabilite pentru
desfdgurarea activitefilor de picnic sd fie amenajate qi grdtare zidite. Supus la vot, cu
unanitnitate de voturi, se aprobd Proiectul de Hot6r6re privind stabilirea zonelor care
vor fi amenajate pentru activitAli de picnic.
Cu ur-ranirlitate de voturi se aprob6 Proiectul de Hotdrdre privind infiinlalea unui
teren de forbal in satul Ruseni. Terenul va fi an.renajat pe domeniul public al comunei.
Se vor folosi polfile care au fost amplasate pe veclliul teren de spor1.
.baze In continuare, este supus dezbaterii proiectul de HotdrAre privind infiinlalea r-rnei
sportive. Dorr.rnul primar, prezintd o imagine de ansamblu i bazei spoltive. Vor fi
amenajate I teletruri de tenis de cArnp, un teren de fotbal, bituminate gi o scend
acoperiti penh'u organizarea unor manifestdri culturale sau de alti naturd. Dolnnul
l ulcanu propune acoperirea ter:-rurilor cu suprafatd sinteticd. Domnul Puici plopune
acoperire cu gazon. Dornnul
lurcanu Florin inform eaz6, cd, s-a format o echipd de
tntnifotbal cu jucdtori din comunS. PAnI in prezent
echipa a fost sprijinitd financiar gi
lxaterial de
citre domnii Puicd gi Pdtrunjel. Domnul Jurcanu solicitd sprijin din partea

executivului pentru plata chiriei care ajunge 3000 1ei /an. Domnul primar promite
sprijin. Supus la vot, proiectul de hotdrAre este aprobat cu unanimitate de voturi.
Domnul Babuq propune amenajarea unui spaliu de joac6 qi in satul Borleqti.
Propune ca locafie zona lstine - prund. Domnii consilieri qi domnul primar sunt
incAnta{i de proPunere.

Domnul Puicd adreseaze intrebarea dacd se mai inlocuieqte releaua de apd.
Domnul prirnar rdspunde cd pentr"u demararea proiectului este necesal s[ se oblind
unele avize.

continuare este supus spre dezbatere Ei aprobare Proiectul tehnic privind
*
David Daniela intreabd de ce
,,Asfaltare strdzi qi ulile sdtegti SATU NOU". Doamna
nu se aprobi qi proiectul pentru Balanu. Domnul primar promite c6 in urmdtoarea
Totodatd, domnul primar inform eazd cd vineri la ora
Eedin{a va fi supus spre aprobare.
i3,00 ur" loc seleclia de oferle pentlu drumul de la Poiana M6ru1ui. Este desemnat sd
taca parte din comisia de seleclie domnul Trifan Vasile. Supus la vot, proiectul de
hotdrAre este aprobat cu unanimitate de voturi.
La punctul 11 al ordinii de zi este supus dezbaterii modificarea inventartrlui
bunurilor care apallin domeniului public al comunei. Este rnodi{icatd valoarea de
inventar a clrumului modernizat prin Sapard. Sunt nemullun-riri din parlea SAPARD,
care monitorizeazd lucrdrile de intrelinere a acestui drum. Dotnnul Puicd propune sd se
aibd in vedere asfaltarea spre Schitul ,,Sf.Mina". Domnul Handaric propune ca prioritate
strdzile gi u1i1e1e din comun6.
tn urma invalidarilor qi validdrilor unor mandate de consilieri, cu unanimitate de
voturi se aprobh Proiectul de HotdrAre privind reorganizarea comisiilor de specialitate.
in continr-rare, domnul primar soliciti domnilor consilieri sd desemneze cate un
consilier ca membru in consiliul de administralie pentru cele dou6 qcoli. Sunt desemnali
domnul Puicd Vasile pentru $coala Borleqti 9i don.rnul Andronache Gheorghe pentru
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$coala Ruseni.

Dornnul primar infonn eazd pe dornnii consilieri cd a fost organizatd o intrunire cu
membrii Asocialiei Crescdtolilor de animale. Solicitd delimitarea zonelor unde au fbst
electuate lucrdri pe pdqune gi analizd la fala locului.
in continuare, domnui Handaric p1'opune ca domnul Ciupercd Constantin sd se
ocupe de preg6tirea echipei de ciiuli. Domnul Ciupercd se aratd disponibil qi solicita
doar plata pentru un corepetitor.
Domnul Trilan piopr-rne amplasarea unor parazdpezi pe d.umul de 1a Poiana
Mdrului pentru a r" prt"u folosi pe pelioada iernii. Domnul primar promite cd asigurd
dezdpezirea cu r-rtilajele din dotare.
Nernaifiincl alte problen're de discutat qedinla se declar6 inchis6'

PRE$EDINTE DE $EDINTA,
Airinei Mihai

intocmit,
Secretar Staicu Cristina

il,,

