
 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BORLEŞTI 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 

  Încheiat astăzi 01.10.2014, în şedinţa extraordinară a consiliului local, 
convocată prin  dispoziţia primarului nr. 237/26.09.2014. 
   Domnii consilieri au  fost convocaţi  și au primit materialele de ședință. 
  Se face prezenţa: sunt prezenţi 13 consilieri, domnul Puică Vasile este 
învoit motivat. 
  La şedinţă participă  primarul, consilierul primarului și  secretar Staicu 
Cristina.  
  Se dă citire procesului verbal încheiat în şedinţa ordinară din data de  
29.08.2014.  Domnul Pătrunjel Mihail preşedinte de şedinţă, supune la vot procesul 
verbal care este aprobat cu unanimitate de voturi. 
 În continuare, domnul Pătrunjel   supune spre aprobare proiectul ordinii de zi: 

1. Proiect de Hotărâre privind rectificarea bugetului; 
2. Proiect de Hotărâre privind modificarea și completarea Acordului de 

Parteneriat încheiat în vederea realizării proiectului Sistem de Management 
Integrat al Deșeurilor în județul Neamț; 

3. Proiect de Hotărâre privind desemnarea președintelui de ședință; 
4. Proiect de Hotărâre privind desemnarea unor consilieri în consiliul de 

administrație al școlilor; 
5. Discuții, întrebări, interpelări, 

care este aprobat cu unanimitate de voturi. 
 
 Se trece la punctul 1 al ordinii de zi. Rectificarea bugetului constă în 
suplimentarea sumelor alocate pentru școli. Supus la vot, proiectul de hotărâre este 
aprobat cu unanimitate de voturi. 
 La punctul doi al ordinii de zi, domnul consilier Olteanu Constantin observă  că 
în acest acord contribuția consiliului local prevede și cofinanțarea pentru multe investiții 
și echipamente. Consideră că sunt multe trimiteri și propune documentarea în acest 
sens. Se aprobă amânarea acestui proiect pentru o ședință ulterioară. Domnul primar 
afirmă că va face demersuri în acest sens. 
 La punctul 3 al ordinii de zi se fac propuneri pentru desemnarea consilierilor 
locali în consiliul de administrație al școlilor. Se fac propuneri pentru  Școala Ruseni: 
Domnul Constantin Viorel propune pe domnul Puică, în calitate de consilier, doamna 
David propune pe domnul Ciupercă, domnul Axinte propune pe domnul Andronache. 
Se supune la vot: domnul Puică obține 13 voturi, domnul Ciupercă 11 voturi,domnul 
Andronache 2 voturi. Pentru Școala Gimnazială Ruseni, reprezentanți ai Consiliului 



Local în Consiliul de Administrație, sunt domnii Puică Vasile și domnul Ciupercă 
Constantin. 
 Se fac propuneri pentru Școala Borlești. Domnul Ciupercă Constantin propune pe 
domnul Handaric Ioan, domnul Andronache Gheorghe propune pe domnul Olteanu 
Constantin. Se aprobă cu unanimitate de voturi. Domnii Handaric Ioan și Olteanu 
Constantin vor reprezenta Consiliul Local în cadrul Consiliului de Administrație al 
Școlii Gimnaziale Borlești. 
 Cu unanimitate de voturi, domnul Olteanu Consatntin este ales președinte de 
ședință pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2014. 
 În continuare, doamna secretar aduce la cunoștința domnilor consilieri că adresa 
de revenire către Organizația PP-DD Neamț în vederea comunicării membrului supleant 
nu o poate expedia, necunoscând sediul , iar domnul Ciupercă Constantin nu dorește să 
o ridice motivând că nu știe unde este sediul actual. Domnul Ciupercă afirmă că s-a 
schimbat secretarul organizației și sediul și nu știe unde să prezinte documentele. 
Domnul primar afirmă că a vorbit personal cu președintele Filialei Neamț care a răspuns 
că domnul Ciupercă președintele organizației locale este în măsură să ridice 
documentația. Domnul Ciupercă se arată indignat că domnul primar a adresat cuvinte 
jignitoare la adresa dumnealui către președintele organizației județene. 
 Domnul primar a prezentat cererea formulată de domnul Ciupercă Constantin și a  
dispoziția cu privire la atribuțiile consilierului primarului. Domnul Ciupercă face 
referire la atitudinea necorespunzătoare a consilierului primarului când a înmânat 
convocarea de ședință. 
 Domnul Olteanu Constantin afirmă că la ședința ordinară convocată în luna 
septembrie au fost prezenți doar patru consilieri și consideră că nu este corect ca cei 
prezenți să fie nedreptățiți și să nu beneficieze de indemnizație. 
 Domnii consilieri consideră că nu  s-a respectat termenul stabilit. Doamna David 
afirmă că s-a stabilit ultima joi din lună și nu s-a respectat nici ora. 

Domnul primar susține că prin lege, dumnealui convoacă consiliul local ori de 
câte ori este nevoie. Consideră că atmosfera din consiliul local s-a deteriorat din cauza 
doamnei David. Domnul Olteanu propune domnului primar ca pentru probleme urgente, 
convocările pot fi făcute telefonic. Domnii consilieri sunt de acord. 
 Domnul Olteanu Constantin îndeamnă pe domnul primar să dea dovadă de mai 
multă înțelepciune pentru bunul mers al activităților. Consideră că trebuie lăsate 
deoparte răutățile. 
 Domnul Țurcanu – anchetele sociale sunt însoțite de o fișă de calcul și întreabă 
dacă școala poate beneficia de un extras din lege pentru a vedea calculul veniturilor. 
Doamna secretar asigură pe domnul Țurcanu că va primi acest document. 

Nemaifiind alte probleme de discutat ședința se declară închisă. 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Pătrunjel Mihail 
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