
 
JUDEŢUL NEAMŢ 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI BORLEŞTI 
 
 

PROCES VERBAL 
 
 

  Încheiat astăzi 27.11.2014, în şedinţa  ordinară a consiliului local, 
convocată  prin  dispoziţia primarului nr.298/21.11.2014. 
   Domnii consilieri au  fost convocaţi și au primit materialele de ședință. 
  Se face prezenţa: sunt prezenţi 13 consilieri, domnul Pătrunjel este absent 
motivat. 
  La şedinţă participă  primarul, consilierul primarului și  secretar Staicu 
Cristina.  
  La propunerea domnului  Olteanu Contantin se păstrează un moment de 
reculegere în memoria președintelui Consiliului județean Neamț. 
  Se dă citire procesului verbal încheiat în şedinţa ordinară din data de  
31.10.2014.  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 rectificarea bugetului pe trim.IV anul 2014; 
2. Proiect de Hotărâre privind aderarea la Asociația ADI ECORPR în vederea 

utilizării stației de sortare și transfer Roznov. 
3. Proiect de Hotărâre privind aprobarea încheierii a două contracte de prestări 

servicii. 
4. Discuții, întrebări, interpelări. 
Se trece la punctul 1 al ordinii de zi. 
 Domnul primar afirmă că s-au defalcat sumele din devizul de lucrări pentru baza 

sportivă. 
Domnul Olteanu Constantin face referire la discuțiile care au avut loc în ședința 

anterioară, iar unele propuneri nu au fost finalizate: 
- Să se încheie act adițional cu medicii pentru întărirea siguranței și a pazei 

dispensarului. Poarta nu se închide; 
- În urma unei avertizări, mai sunt de efectuat  lucrări la dispensar de către 

executant; 
- Acoperișul pentru gard nu s-a efectuat; 
- Aruncătoarele de la jgheaburi sunt mici și trebuie făcută curățenie în exteriorul 

dispensarului; 
- Pentru grupul social nu s-au efectuat nici un fel de lucrări din cele propuse. 



Domnul primar răspunde - s-au achitat sumele către executantul de lucrări și vor fi 
finalizate toate propunerile. Deasemeni, afirmă că nu a fost la fața locului împreună cu, 
comisia de recepție a lucrărilor. 

Domnul viceprimar – are nevoie de camionul instituției pentru a căra pământ. 
Domnul Olteanu dorește să se stabilească o regulă de lucru pentru a fi duse la 

îndeplinire propunerile consilierilor locali. 
Domnul primar dorește prezența comisiei pentru a invita medicii. Trebuie întocmit 

act adițional. Dorește sprijin din partea consilierilor, în acest sens. 
Domnul Olteanu – referitor la Căminul de la Nechit, în ședința consiliului local din 

data de 25.08.2003, domnul Cojocaru dorea concesionarea clădirii, terenul fiind 
proprietatea acestuia. Nu putem face investiții dacă nu este clarificată situația. 

Domnul Savin afirmă că terenul pe care este amplasat Căminul Cultural se află 
înscris în titlul de proprietate al lui Cojocaru. 

Domnul Andronache propune să fie făcută investiția la Școala Nechit, pentru a o 
transforma în sală de festivități. 

Domnul primar – conform Legii 247/2005, reconstituirile se fac pe vechiul 
amplasament. Școala nu este folosită. Între 2 săli de clasă se poate dărâma un perete. 
Trebuie ajuns la consens cu proprietarul de teren. 

Domnul Olteanu – se poate schimba destinația din școală în Cămin Cultural. Un 
grup de consilieri poate convinge proprietarul terenului pe care este amplasată școala. 

Domnul primar – toate căminele culturale sunt renovate și nu se organizează nici 
un fel de manifestări. 

Domnul Olteanu – referitor la propunerea domnului Ciupercă privind desemnarea 
domnului Handaric cetățean de onoare, în data de 20.07.2003 domnului Handaric i-a 
fost acordat titlul de cetățean de onoare cu 2/3 din nr.consilierilor. 

Domnul Ciupercă propune ca acest titlu să-l primească și domnul Apetri Gică din 
satul Ruseni care a amenajat un părculeț. Domnul Olteanu îi propune domnului 
Ciupercă să studieze regulamentul aprobat în acest sens. 

În sală este prezent  domnul Lăzăruț - inginer cadastru care solicită încheierea unui 
contract de prestări servicii cu Primăria Borlești. Cererea este însoțită de referatul 
întocmit de inspector Irimia Radu. 

Domnul primar afirmă că are persoană angajată în domeniu. 
Domnul Lăzăruț afirmă că în baza contractului încheiat, dumnealui poate depune 

documentații și poate reprezenta comisia comunală. 
Domnul Olteanu întreabă care este stadiul stabilirii dreptului de proprietate pentru 

terenurile cu vegetație forestieră și care este perioada de finalizare. 
Domnul primar răspunde- punerea în posesie este aproape finalizată, sunt piedici 

de la ITRSV Suceava. Domnul inginer confirmă că documentațiile se avizează foarte 
greu. 

Domnii consilieri sunt de acord cu unanimitate de voturi cu încheierea unui 
contract de prestări servicii cadastru. 

În continuare sunt continuate dezbaterile cu privire la rectificarea bugetului. 



Doamna David face referire la suma de 220.000 lei alocată pentru drumul de la 
Poiana Mărului care a fost lăsată în așteptare până la intrarea sumei de 100.000 lei. 

Domnul primar răspunde că toată suma a fost alocată pentru acest drum. 
Momentan se betonează șanțurile. 

Domnul viceprimar popune ca din suma de 25.000 lei să se modernizeze niște 
drumuri din satul Mastacăn. 

Doamna David întreabă dacă suma de 214.000 lei reprezentând alte cheltuieli de 
investiții este cu destinație pentru proiectul de alimentare cu apă. 

Domnul primar – trebuie achitate devize, proiecte. Deasemnei Doamna David 
întreabă de suma -5000 lei. Domnul primar răspunde că este adresă de Finanțe. 

Doamna David – în ședința din data de 3.02.2014 s-a alocat suma de 25.000 lei 
pentru Ziua comunei. Propune alocarea acestei sume pentru obiceiuri de iarnă. 

Domnul primar – bugetul se întocmește din prevederi bugetare. Dacă nu se 
încasează sumele nu avem de unde aloca. Doamna contabil va prezenta în ședința 
următoare situația actuală a sumelor disponibile. 

În continuare, domnul primar afirmă că execuția gardului de la Școala Ruseni II și 
refacerea instalației electrice s-a efectuat cu bani puțin în comparație cu sumele 
prevăzute de domnii consilieri în buget. 

Domnul Handaric afirmă că realizarea lucrărilor cu sume mici trebuie să fie și de 
calitate. 

Domnul viceprimar propune alocarea de sume pentru obiceiuri de iarnă. 
Domnul Olteanu propune să fie aprobată în ședința din decembrie, în jurul datei de 

15 decembrie. 
Domnul Olteanu propune ca ședința din luna decembrie să aibă loc la Școala 

Ruseni. 
Supus la vot, proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului se aprobă cu 

unanimitate de voturi. 
 
Se trece la punctul 2 al ordinii de zi. 
Domnul primar prezintă domnilor consilieri că dorește afilierea comunei la această 

asociație pentru a putea depozita deșeurile la Stația de sortare Roznov. Nu dorește 
majorarea taxei de salubrizare. 

Domnul Olteanu propune să se mandateze domnul primar pentru ducerea la 
îndeplinire a hotărârii. 

Supus la vot, proiectul de hotărâre este aprobat cu unanimitate de voturi. 
 
La punctul 3 al ordinii de zi domnul primar afirmă că se dorește încheierea unui 

contract de prestări servicii reprezentând resuse umane și a unui contract reprezentând 
reprezentarea în instanțe a primăriei. Volumul de muncă este foarte mare și aprobarea 
încheierii acestor contracte vine în sprijinul primăriei în vederea desfășurării bunului 
mers al activității. În mandatul anterior s-au pierdut foarte multe procese și nu mai 
dorește acest lucru. Domnii consilieri sunt de acord cu unanimitate de voturi. În 



concluzie, domnii consilieri sunt de acord cu adoptarea hotărârii privind încheierea a 
trei contracte de prestări servicii. Suma pentru fiecare contract  va fi de 1000 lei. 

De comun acord, domnul primar, împreună cu domnii consilieri stabilesc ca 
următoarea ședință să aibă loc la data de 15.01.2014, orele 15,00. 

 
 

Nemaifiind alte probleme de discutat ședința se declară închisă. 
 
 
 
 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
Olteanu Constantin 

 
 
 

                                                 ÎNTOCMIT, 
                                                   SECRETAR STAICU CRISTINA 


