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PROCES VERBAL 
 
 

  Încheiat astăzi 10.10.2014, în şedinţa extraordinară a consiliului local, 
convocată prin  dispoziţia primarului nr. 283/08.10.2014. 
   Domnii consilieri au  fost convocaţi  și au primit materialele de ședință. 
  Se face prezenţa: sunt prezenţi 14 consilieri. 
  La şedinţă participă  primarul, consilierul primarului și  secretar Staicu 
Cristina.  
  Se dă citire procesului verbal încheiat în şedinţa ordinară din data de  
01.10.2014.  Domnul Olteanu Constantin preşedinte de şedinţă, supune la vot procesul 
verbal care este aprobat cu unanimitate de voturi. 
 În continuare, domnul Olteanu   supune spre aprobare proiectul ordinii de zi: 

1. Proiect de Hotărâre privind aprobarea proiectului “Modernizare strada Luncii, 
modernizare Aleea Speranței din  comuna Borlești, județul Neamț “ 

2. Proiect de Hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit a dreptului de uz și 
servitute către E-ON Moldova Distribuție a suprafeței de 97,5 mp.                                                                                                                                                            

care este aprobat cu unanimitate de voturi. 
 
 Se trece la punctul 1 al ordinii de zi.  Domnul viceprimar prezintă domnilor 
consilieri că s-a întocmit un proiect privind modernizarea străzii Luncii din satul Ruseni 
și aleea Speranței din satul Borlești. Are promisiuni pentru obținerea finanțării. Se pot 
obține mai ușor sume mai mici, până în 100.000 euro. 
 Domnul primar afirmă că dumnealui este ordonator de credite, dar este bine dacă 
se aduc bani pentru comuncă. Singura obiecție – trebuiau continuate lucrările privind 
asfaltarea Străzii Muntelui din satul Ruseni, unde este și documentația întocmită. 
 Domnul Olteanu intervine și întreabă de ce nu s-au finalizat lucrările de la 
Puriceni și s-au început cele de la Ruseni Noi. 
 Doamna David – dacă trebuia finalizată lucrarea începută la Puriceni de ce s–a 
întocmit proiect pentru baza sportivă. 
 Domnul viceprimar – este nevoie de adoptarea hotărârii și aviz de la mediu. Va 
merge personal la București. Consideră că nu este rău dacă se fac investiții. 
 Domnul primar – nu s-au făcut investiții în mandatul anterior. 
 Doamna David afirmă că a solicitat într-o ședință anterioară să fie stins iluminatul 
nocturn la baza sportivă, dar acesta funcționează în continuare. Domnul primar 
răspunde că tinerii joacă fotbal și noaptea, iar contrar părerilor doamnei David terenul 
este folosit și a plăcut inclusiv anchetatorilor. 



 Domnul viceprimar – când a fost plecat la București pentru aprobarea proiectului, 
domnul Irimia Gică a schimbat becuri. Consideră că îi sunt luate din atribuțiuni. 
 Domnul primar – conform Legii 215/2001, art.57, viceprimarul este înlocuitorul 
de drept al primarului și este subordonat primarului. Viceprimarul duce la îndeplinire 
atribuțiile delegate de primar. 
 Doamna David – viceprimarul este subordonat primarului, iar consilierul 
primarului nu trebuie să ia din atribuțiile viceprimarului, îi consiliază pe primar. 
 Domnul Airinei consideră că viceprimarul trebuie lăsat să -și îndeplinească 
atribuțiunile. 
 Se revine la proiectul de hotărâre. Domnul Olteanu dă citire adresei transmisă de 
Parohia Ortodoxă Borlești II. 
 Domnul primar afirmă că a discutat cu preotul care dorește ca primăria să ia 
suprafețe de teren de la cetățeni pentru cale de acces la cimitir. 
 Domnul Olteanu – se pot tăia capetele de ogoare ale  cetățenilor din zonă, cu 
acceptul acestora. 
 Domnul Irimia Gică, cere permisiunea să intervină – indiferent cine propune o 
soluție pentru realizarea modernizării de străzi și alei din comună este benefică pentru 
toți. 
 Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi. 
 Domnul viceprimar afirmă că este nevoie de balastarea unor drumuri din comună 
și nu are acces la mașină. 
 Se trece la punctul 2 al ordinii de zi care se aprobă cu unanimitate de voturi. 
 Domnul primar consideră că ar trebui să se stabilească o taxă pentru stâlpii 
amplasați pe domeniul public. Facturile de la E-on nu mai sunt distribuite de poștă, iar 
cetățenii sunt în imposibilitatea de a achita facturile. Domnul Purcaru de la Ruseni are 
pe terenul acestuia amplasați 6 stâlpi și nu a primit nici o despăgubire. Domnul Airinei 
afirmă că de foarte mult timp se discută această problemă, încă din mandatul domnului 
Handaric. 
 Domnul viceprimar – s-a efectuat un test pentru acoperirea găurilor de pe drumul 
Borlești Nechit cu un tip de material asfaltic, la saci,  din Italia. 
 Domnul Airinei – dacă materialul este bun să se efectueze plata. 
 Domnul viceprimar – a intervenit la Consiliul județean Neamț, cu adresă în 
vederea decolmatării podului de la pârâul Măstăcănoasa. S-au repartizat sume, s-au 
găsit utilaje. Săptămâna următoare vor începe lucrările. Este nevoie de camion. 
 Domnul Trifan – dacă este nevoie,să se folosească și utilajele din dotare pentru 
lucrările efectuate în comună. 
 Domnul primar – adresa este transmisă în anul 2012 și a făcut multe demersuri în 
acest sens. Mașina instituției va fi folosită. 
 Domnul Irimia Gică – chiar dacă meritul este al viceprimarului nu trebuia spus în 
ședință. 
 Domnul Olteanu – dacă viceprimarul dorește să se implice în problemele 
comunei să aibă libertate să facă treabă. 



 Domnul viceprimar – a sunat la Lucris, unde i s-a răspuns că nu pot face 
intervenții decât la cererea primarului, că viceprimarul este prea cheltuitor. 
 Domnul primar – nu se face nimic fără aprobarea primarului, de banul public 
răpunde primarul. 
 Domnul Handaric – s-au adus 4 tone de asfalt la Mastacăn, înainte de alegeri și s-
a plătit din banul public. S-au adus la insistența primarului de la Ștefan. 
 Domnul Olteanu – banii cheltuiți pentru punte puteau fi folosiți pentru 
continuarea asfaltului de la Puriceni. 

Domnul primar -  S-a făcut punte și la Borlești de Sus. Ordonatul de credite 
răspunde de investiții. 

Domnul Handaric – de ce s-a înlocuit gardul de la școală și nu s-a făcut un gard la 
terenul de sport. 

 Domnul primar – se vor îndrepta stâlpii și se va realiza  și lucrarea cu acest 
gard. 

 Domnul Olteanu și domnul Handaric vor ridica această problemă în 
consiliul de administrație al școlii. 

Nemaifiind alte probleme de discutat ședința se declară închisă. 
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