JUDETUL NEAMT
CONSILTUL LOCAL AL COMUNEI BORLE$TI

PROCES VERBAL
Incheiat astitzi 31.10.2012, in qedinla ordinard a consiliului local.
Se face prezenla: sunt prezenti 13 consilieri.Doi consilieri sunt absenli
t-t-totivat.

La qedinld parlicipd prirnarul, consilierul prirnarului, contabilul primdriei

gi

Staicu Cristina secretar.
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.
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Doamna Staicu Cristina, dE citire procesului verbal incheiat in gedinla din data
de 26.09.2012. Domnul Andronache Gheorghe, pregedinte de gedinld, supune la vot
procesul verbal care este aprobat cu unanimitate de voturi.
Domnul prirnar face rnenliunea cd fost introdus un punct nou pe ordinea de zi,
proiectul tehnic fiind depus in data de 30 octombrie.
Domnul Andronache Cheorghe, preqedinte de Eedin16, prezintd proiectul ordinii
de zi:
1. Proiect de Hotir6re privind rectificarea bugetului.
2. proiect de Hotdr6re privind aprobarea contului de execulie pe trirn.lll anul2012.
3. Proiect de hotirire privind aprtobarea documentaliei de avizare lucr6ri de
intervenlie obiectiv de investilie"Asfaltare strdzi gi ulile sdtegti - Balanu,
comuna Borlegti, judelul neam!".
4. Proiect de hotdrAre privind aprobare autorizalii de construclie.
5. Proiect de HotdrAre privind aprobare Proiect tehnic ,,Construire bazd sporlivd in
sat Borlegti, comuna Borlegti".
6. Proiect de Hotdr6re privind aprobarea investiliei ,,Lucrdri de asfbltare gi
modelnizare a strdzilor qi aleilor din satul BorleEti cornuna BorleEti".
7. Disculii asupra Pt'oiectului de alimentale cu apd gi canalizare pentru comuna
Borlegti judelul Neam!.
8. Alte disculii.
care este aprobat cu unaninritate de voturi.
Dornnul primar aduce la cunogtinla domnilor consilieri cd in data de 3 noier.nbrie
2012, ora 12, are loc recep{ia lucrdrilor efectuate de Asocialia Crescdtorilor de
Anirnale.

Se trece la punctul 1 al ordinii de zi. Doamna contabil prezintd referatul de
specialitate cu privire la rectitlcarea bugetului pe trirn.lV gi aprobarea contului de
executie pe trim.lll. Doamna David Daniela prezintd, avizul favorabil al comisiei
econolnice. Au fost solicitate unele l5murili de la doamna contabil, anterior acord.irii

avizului favorabil. Supuse la vot, cele doud proiecte de hotdr.6ri, se aprobd cu
r-rr-ranimitate de voturi.
La punctul 3 al ordinii de zi domnul primar aflrmE cd proiectele privind
;i-rvestiliile se aprobd in oldinea imporlan{ei drumurilor gi a priorit6tilor. Cele dou6
ploiecte (Asfaltare uli1e Balanu qi bazi sportivd) sunt efectuate gratis. Ldlimea drumului
va fi de 3,5

n.r.

Totodati, domnul primar afirmd cd ne putem racorda la refeaua de canalizare a
ora$ului Roznov. S-au recoltate probe biologice in vederea inilierii unui proiect privind
alimentare cu apd. Domnul Ciupercd Constantin propune ca alimentarea cu apA pentru
Ruseni Noi sd se facd de bazinul fostului AEI Ruseni. Domnii consilieri afirmd c[
instala!ia este veche, iar domeniul este acum proprietate privatd.
Supus la vot, proiectul de Hotdrdle privind aprobarea documentatiei de avizare
lucrdri de interventie obiectiv de investilie ,,Asfaltare strdzi gi uli{e sdtegti Balanu,
comuna Borleqti, judelul Neam!", se aprobd cu unanimitate de voturi..
Lu punctul 4 se aprobd cu unanimitate de voturi ploiectul de hotdrAre privind
)
aplobale celeri eliberare autorizalii de contructie. Domnul Handaric Ioan face
n-renliunea cd domnul Motfolea nu are o cale de acces la aceastd constructie.
Proiectul de HotdrAre privind aprobare Proiect tehnic ,,Construire bazd sportivd
in sat Borlegti, corruna Bollegti" se aprobd cu unanimitate de voturi.
in continuare, domnul Olteanu Constantin da citire Ploiectului de Hotdrdre iniliat
de dornnii consilieri Olteanu Constantin qi Handaric Ioan gi prezintd, expunerea de
n-rotive.

Domnul primar afirrnd cd strizile gi ulilele sdtegti se pot asfalta din fonduri
proprii, eqalonat.
Domnii Olteanu gi Handaric p1'opun ca ulilele scurle sd fie betonate, costurile ar
I fr mai rnici.
Domnul Handaric pl'opune finalizarea asfaltArii, cu priolitate, a drumului
Mastacdn - $ovoaia Ruseni.
Cr-r unanir.nitate de voturi se aplobd Proiectul de HotdlAre iniliat de dournii
consilieri cu menfiunea sd fie incluse toate strbrile gi aleile din comuna BorleEti, jud.
Neamf.

Don'mul Ciupercd constantin propune infiinlarea ,,Muzeului ldranului romdn" in
cadrul Mandstr:ilii Nechit. Propune implicarea gi a doarnnei Simionescu, profesor de
istorie.

Dornnul lurcanu Flolin propune ca loca{ie fosta Grddinild Mastacdn.
Domnul primar afirmd cd ar fi potrivit pentru muzeu o casd veche ldr'dneascd.
r: aJ utataDornrul Ciuperca vine cu p1'opunerea ca familia Cre$ din satul Ruseni sh fie
pentru a se branqa la energie electricd. Dornnul primar impreund cu doamna
secretar afir'md cd se vor interesa de situatia financiard si sociali a familiei si se vor
face demersuri.
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Dornnul prirnar aduce la cunogtin{a dornnilol consilieri cd in aceeagi situa{ie
upan - Dealul Vare.
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In continuare, doamna David {aniela vine cu propunerea ca membrii comisiei
economice sd facd parte din comisiile de licitalii gi de recep{ie. Domnul 0ebug propune
ca din comisii sd facd parte doamna David Daniela qi domnul Olteanu Constantin.
Domnul Purici propune participarea gi
unui membru din partea comisiei
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juridice'
Domnul Ciupercd propune ca atunci c6nd se organizeazd licitalii pentru qcoli, din
conisii sd facd parte qi un mernbn.r al comisiei de invd!6m6nt.
Domnul Puicd Vasile aduce in disculie echipa de fotbal qi achitarea cotizaliei.

Domnul Jurcanu afirmd cd echipa are nevoie de un echipament sporliv gi plata
llentru taxa terenului. Domnul primar cd aceste sume vor fi prevdzute in bugetul pentru
anttl2013
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Nemaifiind alte probleme de discutat qedinla se declard inchis6.

PRE$EDINTE DE $EDINTA.
Andronach{ Gheorghe
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Intocmit,
Secretar Staicu Cristina
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