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JUDETUL NEAMT
CONSILIUL LOCAL AL COMUNI,I BORLE$TI

PROCES VERBAL

incheiat astdzi210 $.2012, it-t;edinqa ordinari a consiliului local.

Se face prezenla: sunt prezen(i 12 consilieri, trei llind motivali. La iedinln
participd primar-ul, contabilul prirndriei gi Anglrelug Cristina pentru secretar.

Doamna Angheluq Cristina, dd citite procesului velbal incheiat in qedinla

de constituire din data de 29.06.2012. Domnul lrimia Gicd, preEedinte de 9edin1i,
supune Ia vot procesul verbal care este aprobat cu unanimitate de voturi.

in continuare, domnul primar aduce la cunogtinia domnilor consilieri cd au nrai

lost inscriese puncte noi pe ordinea de zi. Domnul Irimia Gicd, preqedinte dc $edintd,
prezintd proiectul ordinii de zi:

1. Proiect de HotArdre privind desen.Inarea Preiedintelui de Sedinfd.
2. Proiect de I lotir6r'e privind incetarea mandatului de consilier al domnului

Olteanu Gheolghe.
i. Proiect de Hotirire privind incetalea mardatului de consilier al domnului Irimia

Radu.
4. Proiect de l-lotdrdre privind validalea mandatului de consiliel al dornnului

Purcariu Vasile.
5. Proieot de Flotirdre privind incetarea mandatului de consilier al domnului It'imia

Gicd.
6. Proiect de HotdrAre privind validarea mandarului de consjlier al donmului Axinte

Ioan.
7. Proiect de Hotdrire privind implementalea in anul 20t2 a sistemului de control

intcm nranagerial in cadrul unit6lii administrativ telitoliale Borlegtijude!ui
Neamt.

8. Proiect de Hotirire aprobar',e cont de exccutic pe trim.Il ar.rul 2012.
9. Rectificare buget.
l0.Desemnarea unui reprezentant de preferin{i a domuului primar pentru Adunatea

Generald a Asociatiei de Dczvoltare Intercomunitali FICONEAMT.
I l.Atribuirea $i incheierea unui contract de salubrizarc , privind colectarea

degeurilor ncpericuloase pe o perioadd de 1 arr, cu (lrept de plelungirc cdtle SC
TRANSFOR YOU SRL, avind sediui in comuna Borlesti, jude,tul Neanrl.

l2.Aprobalea cererilor penlru enriterea a unr-Li numar de 6 autoritatii
de constluire conforLn ref'eratului de aprobare.



13. Proiect de Hotdr6re privind aprobarea unui ajutor de urgen$.
14. Proiect de HotirAre privind acordarea unui plemiu elevei Blaga Elena -

Diana.
15. Proiect de Hotddre privind aprobarea documentatiei tehnico-economice

\ ,,Asfalt dlumuri vicinale Ruseni comuna Borlegti".
I 2.Discu[ii, intrebiri interyeldri.

La punclul I al ordinii de zi este prezentat Proiectul de llotirAre privind
desemnarea pregedintelui de SedinlA. intrucat don.rnul lrimia Gic6 este salariat in cadrul
Primdriei comunei Borleiti, este incompatibil cu func1ia de consilier, motiv pentru care
este desemnat, cu unanimitate de voturi, pre$edinte de 9edin16 pentru lunile iulie,
august 5i seplembrie, domnul Airinei Mihai.

La punctul 2 al oldinii de zi se aprobd cu unanimitate de voturi Proiectul de

Hotdr6re privind incetarea mandatului de consilier al domnului Olteanu Cheorghe, pe

rnotiv de incompatibilitate. Domnul Constantin Clistinel Veniamin, al cirui mandat
irrrra sd fie validat este absent motivat.

" 
Urrreazd aprobaler proiectului de Hot6r6re privind incetarea mandatului de

' consiiier al domnului trinria Radu, iunc!ionar public, incompatibil cu funclia de

consilier. Supus la vot, proiectul de hotlirare este aprobat cu unanimitate de voturi.
La punctul 4 al ordinii de zi este aprobat cu unanimitate de voturi Ploiectul de

Hotirdre plivind validarea mandatului de consiliel al domnului Purcariu Vasile,
supleant pe lista de consilieri a PP -DD. Acesta depune jurEmAntul de credint5, inso[i1
de fonnula reiigioasd. A fosl prezenlat gi plocesul verbal de validare a mandatului.

In continuare, cu unanimitate de voturi se aprobd Proiectul de HotErare privind
incetarea mandatului de consilier al dornnului Irirria Gic6, angajat in cadrul Primdriei
cornunei Borlegti, in fur.rc1ia de consilier al plirrarului.

, Dupd prezentarea procesului verbal incheiat de cdtre cornisia de validare, domnul

J Axinte Ioan, supleant pe lista de consilieri a PRM, depune jurtunintul de credinli,
insotit de formula leligioasd. Proiectul de Hotir6re plivind validarea rrandalului de
consilier al dornnului Axinte Ioan este aprobat cu unanimitate de voturi.

La punctul 7 al ordinii de zi este prezentat Proiectul de Hotdr6r'e privind
implementarea in anul 2012 a sistemului de control intem managerial in cadnrl unitdlii
administrativ teritoriale Borlegti judelul Neamt. DorrnLrl primar prezintd detaliat
dornnilor consilieri in ce constd implementarea acestui sistem. Supus la vot, proiectul
de I'Iotdrdle este aprobat cu ul]animitate de voturi.

In continuare, doamna contabil prezintd rel'elalul de specialitate cu privire la
contul de execufie pe trim.ll anul 2012. Cu unanimitate de voir]ri este ap|obat proiectul
de Hotdrdre privind aprobarea contului de executie pc trirr.ll anul 20I2.I La punctul 9 al ordinii de zi, tot doamna contabii prezinte referatul de specialitate
cu privire la rectificarea bugetarS. Domnul CiupercA Constantin propune ca peutru
studierea proiectelor de horirdri sd fie pusd la dispoziqie o locafie. Domnul primar
atrrrni cA gedingele contisiilor de specialitate pot tr organizate in sediul Priuririei
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corpul B. Supus la vot, proiectul de hotir.Are privind rectificarea bugetului este aprobat
cu unanimitate de vohrri.

ln continuare domnul primar prezintd cererea lormulatd de doamna consilier
David Daniela prin care soliciti eliberarea unor copii dupd contractele de prestdri
servicii incheiate de primdrie. S-a rdspuns Ia cerere cu motivarea de a studia contractele
1a sediul primdriei.

Dommrl Ciuperc[ Constantin dore$te sA afle care este cantitatea de combustibil
care este consumati de autovel.riculele din dotare. Doamna contabil rispunde cd pentr.u
n.raqinile mici cota stabiliti prin lege este de 75 l/lunar, iar pentru cele mari, consunrui
inregistrat este in funclie de lucririle care se execut6.

La punctul 10 al ordinii de zi este aprobat cu unimjtate de voturi desemnarea
unui reprezentant in Adunarea Generali. a Asociatiei de Dezvoltare Interoomunitari
ECON^EAMT. Cu unanimitate de votuli este desemnat domnul primar.
. [n continuare dournul primar p]'ezinti domnilor consilieri cererea formulati de

, SC I RANSFOR YOU prin care soliciti. incheierea unui contract de colectare a, degeuriJor de [a persoane fizice gi juridice de pe raza con:runei. Societatea va coiecta
degeulile s6ptim0nal, in fiecare zi de marfi, contra sumei de 12,4 lei/lunar. Primdria nu
are nici o obligatie financiard. Donrnul Bdbu; pr-opune extinderea zonelor de colectare
;i in satul $ovoaia. Domnul Handaric propune ca ticcare consilicr-s6 se implice in raza
de domiciliu in veclerea incheierii de contracte, pentru a evita depozitarea acestor.a in
zone interzise. Domnul primar afinr.iE ci tomberoanele vor fi distribuire gr.atuit din
partea primdriei pentru cei care au inchejat contracte. Domnul Bibug propune ca
societAtile cornerciale si fie obligate 1a incheierea de contracte.

Cu unanimitate de vottiri se aprobd atribuirea qi incheierea unui coltract de
salubrizare , privind colectarea degeulilor nepericuloase pe o perioad6 de 3 ani, cu

tldrept de prelungire citre SC TRANSFOR YOU SRL, avdnd sediul in comuna
Boriesti, judelul Neam1.

La punctul l2 se aplobi cu unanimitate de voturi Proieotul de Hotildr.e pr.ivind
aprobarea unui numdr de 6 autorizatii de contfttctie.

ir continuare se aprobd cu unanimitate de voturi, acordarea unui ajutor de
urgenti ?n cuantum de 600 lei pentru fan.rilia Strechie Ro[ric6.

La punctul 14 al ordinii de zi se aprobd cu unanimitale de voturi acordarea unui
premiu in valoare de 500 lei elevei Blaga Elena Diana pentru rezultatul la exanenul
de bacalaureat. Eleva a obtinut singura medie de 10 din judet la aceastE sesiune.
Propunerea a lost ticutd de doa,rnu consilier David D;rniela, prin r.eferatul m.5840 din
dara de 17.07.2012.
t La punctul 15 rl ordinii de zi se aprobi cu unanimitate de votud docLtmentalia
tehnica pririncl inrestitiu "Lucrili de asfaltare drumuri vicinale din satul Ruseni". Se
dorelte a'[r]rorea .rlirelor din Rusenii \oi 5i Ru<eni din loncluri proprii.
. In continuare, donnul plinar prezintE domnilor consilieri intenlia de a renova
instalatia de alimentare cu api a cornunei, in sensul schinrb6rii bazimrlui de apd.



Domnul B6buq proune se fie schimbate levile de alimentare qi infiinfarea unei

relele de canalizare.

Nemaifiind alte probleme de discutat Sedinta se declard inchisd.

intocmit,
P. Secretqr ,/t
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