CONSILIUL LOCAL
AL COMUNEI BORCA
Nr. 978 din 01.02.2019

PROCES VERBAL
Incheiat astazi 30.01.2019, in sedinta ordinara a Consiliului local
al comunei Borca
In conformitate cu prevederile art.38 alin.(1) si (3) si ale art.115(1) lit.”a”din
Legea administratiei publice locale nr.215/2001, republicata, cu modificarile si
completarile ulterioare, prin Dispozitia nr. 28 din 23.01.2019, Primarul a convocat
Consiliul local al comunei Borca, consilierii fiind invitati la sedinta.
La sedinta sint prezenti d-nul Primar Nita Geo-Ovidiu, d-nul Viceprimar
Ciubota Ion, in calitate de consilier local, Secretarul comunei d-nul Alecu Andries
si urmatorii consilieri alesi aflati in functie dupa cum urmeaza:
1.Baciu Cezar
2.Balacianu Petru
9.Dumitrean Ioan
3.Bondar Neculai
10.Ruscanu Daniel
4.Dumitrascu Ionel
11.Leca Vasile
5.Budai Aurel
12.Parfeni Gigi
6.Ciubota Ion
13.Petrescu Gheorghe
7.Dahon Iosif
14.Ticu Alexandru
8.Dahon Mihai
Lipseste motivate d-nul consilier Bostan Petru, pentru motive de serviciu care
nu sufera amanare;
D-nul secretar Andries Alecu, arata ca intrucat la sedinta participa majoritatea
consilierilor locali, alesi, aflati in functie, in numar de 14 (paisprezece), sedinta
este legal constituita si se pot incepe lucrarile, dupa care D-nul Ciubota Ion presedinte de sedinta, supune spre aprobare procesul verbal incheiat in sedinta din
data de 14.12.2018, care a fost aprobat de toti consilierii prezenti la lucrarile
sedintei, dupa care d-nul Ciubota Ion - presedinte de sedinta prezinta proiectul
ordinei de zi conform Dispozitiei nr. 28 din 23.01.2019, dupa cum urmeaza:
1.Raport anual privind activitatea consilierilor si a viceprimarului;
2.Informare privind starea economica, sociala si de mediu a comunei Borca;
3.Proiect de hotarare privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes
local aferent anului 2019 pentru persoanele apte de munca beneficiare de ajutor
social conform Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările
şi completările ulterioare;

4.Proiect de hotarare privind stabilirea salariile de bază pentru funcțiile publice
locale, precum şi pentru personalul contractual din cadrul aparatului de
specialitate al primarului comunei Borca, județul Neamț și din serviciile publice
din subordinea Consiliului local al comunei Borca, județul Neamț;
5.Priect de hotarare privind stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru
Consiliului local, serviciile publice subordonate acestuia si Primaria comunei Borca
6.Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de utilizarc pentru parcul
de masini al UAT Borca;
7.Proiect de hotarare Cu privure la modificarea H.C.L. nr. 63 / 13.06.2014 privind
aprobarea dării în folosinţă gratuită a unei clădiri în vederea înscrierii în Registrul
asociaţiiilor şi fundaţiilor la JUDECĂTORIA BICAZ şi funcţionării ASOCIAŢIEI GRUP
DE ACTIUNE LOCAL BUDACU;
8.Proiect de hotarare privind aprobarea demolarii constructiei CLADIRE
INTERNAT BAIETI, cladire ce apartine domeniului public al comunei Borca, jud.
Neamt;
9.Proiect de hotarare privind aprobarea modificarii contractului de concesiune
nr.1/4950 din 04.06.2012 incheiat intre Primaria comunei Borca si S.C. C&C RED
S.R.L.;
10.Proiect de hotarare privind acordarea unui mandat special reprezentantului
comunei Borca, judetul Neamt, să voteze în Adunarea Generala a Asociațiilor a
A.D.I ”.AQUA NEAMT”;
11.Proiect de hotarare privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul
privat al comunei Borca, a constructiei cu destinatia internat baieti, in suprafata de
135 mp si a terenului aferent în suprafaţă de 409 m.p.,cu numar cadastral 51584
situate în sat Borca, com.Borca, jud.Neamt, in conditiile art. 43 din legea
nr.215/2001, rep. (2);
12.Alegerea Presedintelui de sedinta;
D-nul Ciubota Ion-presedinte de sedinta propune aprobarea ordinei de zi in
forma mai sus mentionata cu modificari si completari, care a fost aprobata de toti
consilierii prezenti la lucrarile sedintei, dupa care d-nul Ciubota Ion,-presedinte de
sedinta supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotarare de la punctul
nr.1, de pe ordinea de zi privind Raport anual privind activitatea consilierilor si a
viceprimarului la care fiecare consilier in parte prezinta in scris Raportul de
activitate pentru anul 2018, rapoarte care fac parte integranta din dosarul sedintei,
dupa care se trece la punctul doi de pe ordinea de zi privind starea economica,
sociala si de mediu a comunei Borca la care d-nul Primar prezinta verbal si in scris
principalele date tehnice cu privire la starea economica, sociala si de mediu al
comunei Borca pentru anul 2018 precum si previziunile pentru anul 2019, raport
care face parte din dosarul sedintei din luna ianuarie anul acesta, dupa care d-nul

Primar solicita ca sedinta sa se desfasoare in continuare in lipsa dumnealui intrucat
trebuie sa fie present la intrunirea ACOR – filiala Neamt ce are loc la orasul Bicaz;
In continuare d-nul Ciubota Ion – Presedinte de sedinta supune dezbaterii
Consiliului local proiectul de hotarare de la punctual nr. 3 de pe ordinea de zi
privind aprobarea Planului de actiuni si lucrari de interes local aferent anului 2019
pentru persoanele apte de munca beneficiare de ajutor social conform Legii
nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările
ulterioare;
Comisiile de specialitate nr. 1, 2 si 3, au avizat favorabil proiectul de
hotarare si propun adoptarea acestuia;
D-nul Viceprimar-intervine si arata necesitate si oportunitatea adoptarii
acestui proiect de hotarare in vederea respectarii legislatiei prevazute de Legea
416/2001 cu modificarile si completarile ulterioare pe raza comunei Borca;
D-nul consilier Balacianu Petru, atrage atentia asupra persoanelor care se
ocupa cu efectuarea curateniei din piata care nu se achita de sarcinile incredintate
si solicita luarea masurilor care se impun in acest caz;
D-nul consilier Budai Aurel intervine si solicita d-nului Viceprimar
prezentarea unei situatii a beneficiarilor de ajutor social care au onligatia efectuarii
orelor de munca in folosul comunitatii;
D-nul consilier Dumitrean Ioan intervine si recomanda infiintarea unei comisii
in vederea verificarii activitatlor prestate de acesti beneficiari de ajutor social;
D-nul Ciubota Ion-presedinte de sedinta dupa alte discutii pro si cntra pe
marginea acestui proiect de hotarare, supune la vot proiectul de hotarare initiat
care afost aprobat cu 14 ( paisprezece ) voturi pentru din 14 prezenti la lucrarile
sedintei;
Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta Hotararea
nr. 1 / 2019, a Consiliului, dupa care, d-nul Ciubota Ion-presedinte de sedinta,
supune dezbaterii Consiliului local proiectul de hotarare de la punctual nr. 4 de pe
ordinea de zi Proiect de hotarare privind stabilirea salariile de bază pentru
funcțiile publice locale, precum şi pentru personalul contractual din cadrul
aparatului de specialitate al primarului comunei Borca, județul Neamț și din
serviciile publice din subordinea Consiliului local al comunei Borca, județul Neamț;
Comisiile de specialitate nr. 1 si 3 au avizat favorabil proiectul de hotarare si
propun adoptarea acestuia;
D-nul Viceprimar-intervine si arata necesitatea si oportunitatea adoptarii
acestui Proiect de hotarare in vederea intrarii in legalitate in ceia ce privste
legislatia salarizrii la nivelul administratiei publice locale;
D-nul Ciubota Ion-presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
initiat care a fost aprobat cu 14 ( paisprezece ) voturi pentru;

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta
Hotararea nr. 2 / 2019 a Consiliului.
D-nul Ciubota Ion - presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului
Local proiectul de hotarare de la punctual nr. 5 de pe ordinea de zi privind
stabilirea normativelor proprii de cheltuieli pentru Consiliului local, serviciile
publice subordonate acestuia si Primaria comunei Borca
Comisiile de specialitate nr. 1 si 3 au avizat favorabil proiectul de hotarare si
propun adoptarea acestuia;
D-nul Viceprimar,- intervine si informeaza pe d-nii consilieri asupra
importantei si necesitatii adoptarii acestui proiect de hotarare, in vederea bunei
desfasurari a activitatilor in ceia ce priveste normativele de cheltuieli pentru
administratia publica locala Borca;
D- nul consilier Leca Vasile – intervine si solicita ca cheltuielile ce priveste
Consiliul Local sa fie evidentiate separat fata de cheltuielile aparatului de lucru din
subordinea Primarului
D-nul Ciubota Ion-presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
initiat care a fost aprobat cu 14 ( paisprezece ) voturi pentru din totalul de
paisprezece prezenti la lucrarile sedintei;
Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat, se adopta Hotararea
nr. 3 / 2019 a Consiliului,
D-nul Ciubota Ioan - presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului
Local proiectul de hotarare de la punctul nr. 6 privind aprobarea Regulamentului
de utilizarc pentru parcul de masini al UAT Borca;
Comisiile de specialitate nr 1 si 3, au avizat favorabil proiectul de hotarare si
propun adoptarea acestuia;
D-nul Viceprimar – intervine si arata baza in care s-a initiat acest proiect de
hotarare in vederea reglementarii exploatarii parcului auto al U.A.T. Borca;
D-nul Ciubota Ion-presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
initiat care a fost aprobat cu votul celor 14 ( paisprezece ) consilieri prezenti la
lucrarile sedintei
Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat, se adopta hotararea
nr. 4 / 2019 a Consiliului ;
D-nul Ciubota Ion - presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotarare de la punctual nr. 7, de pe ordinea de zi Cu privure la
modificarea H.C.L. nr. 63 / 13.06.2014 privind aprobarea dării în folosinţă gratuită
a unei clădiri în vederea înscrierii în Registrul asociaţiiilor şi fundaţiilor la
JUDECĂTORIA BICAZ şi funcţionării ASOCIAŢIEI GRUP DE ACTIUNE LOCAL
BUDACU;

Comisiile de specialitate nr. 1, 2 si 3, au avizat favorabil Proiectul de hotarare
si propun adoptarea acestuia;
D-nul Viceprimar - intervine si arata necesitatea si oportunitatea adoptarii
acestui proiect de hotarare in vederea sprijinirii asociatiei mentionate in vederea
asigurarii unui sediu social adecvat necesitatilor acesteia;
D-nul Ciubota Ion- presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
initiat care a fost aprobat cu votul celor 14 ( paisprezece ) consilieri prezenti la
lucrarile sedintei;
Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat, se adopta hotararea
nr. 5 / 2019 a Consiliului,
D-nul Ciubota Ion - presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotarare de la punctual nr. 8 de pe ordinea de zi privind aprobarea
demolarii constructiei CLADIRE INTERNAT BAIETI, cladire ce apartine
domeniului public al comunei Borca, jud. Neamt;
Comisiile de specialitate nr. 1,2 si 3, au avizat favorabil Proiectul de hotarare
si propun adoptarea acestuia;
D-nul Viceprimar, inervine si informeaza pe d-nii consilieri asupra necesitatii si
oportunitatii adoptarii acestui proiect de hotarare in vederea asigurarii condtiilor
realizarii proiectului de investitii
ATELIERE SI SALI DE CURS SCOALA
PROFESIONALA LA LICEUL ,, MIHAIL SADOVEANU,, BORCA;

D-nul Consilier Parfeni Gigi – intervine si recomanda ca materialele ce vor
rezulta in urma demolarii sa fie valorificate contra cost;
D-nul consilier Leca Vasile – intervine si informeaza pe d-nii consilieri ca
constructia ce urmeaza a fi demolata este din caramida;
D-nul Ciubota Ion-presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
initiat care a fost aprobat cu votul celor 14 ( paisprezece ) consilieri prezenti la
lucrarile sedintei;
Cu privire la adoptarea proiectului de hotarare mentionat, se adopta Hotararea
nr. 6 / 2019 a Consiliului ;
D-nul Ciubota Ion - presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotarare de la punctual nr. 9, de pe ordinea de zi privind aprobarea
modificarii contractului de concesiune nr.1/4950 din 04.06.2012 incheiat intre
Primaria comunei Borca si S.C. C&C RED S.R.L.;
Comisiile de specialitate nr. 1 si 3, au avizat favorabil Proiectul de hotarare si
propun adoptarea acestuia;
D-nul Viceprimar-intervine si arata necesitate adoptarii acestui proiect de
hotarare in vederea intrarii in legalitate a persoanei interesate ;
D-nul Ciubota Ion-presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
initiat care a fost aprobat cu votul celor 14 ( paisprezece ) consilieri prezenti la
lucrarile sedintei

Cu privire la adoptarea proiectului de hotarare mentionat, se adopta Hotararea
nr. 7 / 2019 a Consiliului,
D-nul Ciubota Ion - presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului
Local proiectul de hotarare de la punctual nr.10, de pe ordinea de zi privind
acordarea unui mandat special reprezentantului comunei Borca, judetul Neamt,
să voteze în Adunarea Generala a Asociațiilor a A.D.I ”.AQUA NEAMT”;
Comisiile de specialitate nr. 1, 2 si 3, au avizat favorabil proiectul de hotarare
si propun adoptarea acestuia;
D-nul Viceprimar - intervine si arata necesitatea si oportunitatea adoptarii
acestui proiect de hotarare in vederea sprijinirii societatii solicitante in vedere
intrarii in legalitate;
D-nul Ciubota Ion - presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
initiat care a fost aprobat de toti consilierii prezenti la lucrarile sedintei in numar
de 14 ( paisprezece ) ;
Cu privire la adoptarea proiectului de hotarare mentionat, se adopta hotararea
nr. 8 / 2018 a Consiliului,
D-nul Ciubota Ion - presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului Local
proiectul de hotarare de la punctual nr. 11, de pe ordinea de zi privind aprobarea
trecerii din domeniul public în domeniul privat al comunei Borca, a constructiei cu
destinatia internat baieti, in suprafata de 135 mp si a terenului aferent în suprafaţă
de 409 m.p.,cu numar cadastral 51584 situate în sat Borca, com.Borca, jud.Neamt,
in conditiile art. 43 din legea nr.215/2001, rep. (2);
Comisiile de specialitate nr.1 si 3, au avizat favorabil proiectul de hotarare si
propun adoptarea acestuia;
D-nul Viceprimar-intervine si arata necesitatea si oportunitatea aprobarii
acestui proiect de hotarare in vederea continuarii investitiei ATELIERE SI SALI DE
CURS SCOALA PROFESIONALA LA LICEUL ,, MIHAIL SADOVEANU,, BORCA;

In continuare in urma mai multor discutii pro si contra asupra acestui proiect de
hotarare d-nul Ciubota Ion - presedinte de sedinta supune la vot proiectul de
hotarare initiat care a fost aprobat cu votul celor 14 ( paisprezece ) consilieri
prezenti la lucrarile sedintei
Cu privire la adoptarea proiectului de hotarare mentionat, se adopta hotararea
nr. 9 / 2019 a Consiliului, dupa care se trce la punctul 12 de pe ordinea de zi
privind alegerea presedintelui de sedinta pentru o noua perioada de 3 luni de zile la
care d-nul Ciubota Ion propune ca lucrarle sedintelor sa fie conduse de d-nul
consilier Dumitrascu Ionel, la care nefiind obiectiuni asupra propunerii facute este
aprobata de toti consilierii prezenti la lucrarile sedintei, adoptandu-se in acest sens
Hotrarea nr 10/2019 a Consiliului dupa care se trece la rubrica de intrebari si
interpelari la care se prezinta :

- Adresa Institutiei Prefectului nr.17.690/2018 cu privre la exercitarea
controlului de legalitate la hotararea nr. 137/2018, adoptata de C.L. Borca, la care
de comun acord se hotaraste sa fie discutata in sedinta din luna februarie anul
acesta ;
-Cererea d-nei Lacatusu Ioana care solicita un sprijin banesc pentru spitalizarea
sotului-aviz favorabil dupa aprobarea bugetului ;
- Cererea d-nei Iolanda Lupescu – aviz favorabil conform legislatiei in vigoare ;
D-nul Consilier Leca Vasile solicita lamuriri asupra sumelor aprobate in luna
decembrie 2018, necesare izolarii conductei de aductiune apa potabila de pe
Borca, dupa care nemaifiind si alte itrebari sau iterpelari iar punctele inscrise pe
ordinea de zi au fost dezbatute in totalitate, d-nul Ciubota Ion - presedinte de
sedinta declara lucrarile inchise.

PROCESUL VERBAL SE SEMNEAZA DE:
D-nul Cubota Ion - Presedinte de sedinta;
D-nul Andries Alecu - Secretarul comunei

