CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BORCA
Nr.1429 din 12.02.2018
PROCES VERBAL
Incheiat astazi 12.02.2018, in sedinta de indata a Consiliului local
al comunei Borca

conformitate cu prevederile art.38 alin.(4) si ale ar1. 115(l)
lit."a"din Legea administratiei publice locale nr.21512001, republicata,cu
modificarile si completarile ulterioare prin Dispozitia nr. 57 din 09.02.2018,
Primarul a convocat Consiliul local al comunei Borca, consilierii fiind
invitati la sedinta.
La sedinta sint prezenti d-nul Primar Geo-Ovidiu NITA, d-nul
viceprimar Ciubota Ion, in calitate de consilier local, secretarul comunei
d-nul Alecu Andries si umatorii consilieri alesi aflati in functie dupa cum

In

urmeazai
1 .Baciu Cezar
2.Balacianu Petru
3.Bondar Neculai
4.Budai Aurel
5.Ciubota Ion
6.Dahon Iosil

T.Dumitrascu Ionel
8.Dumitrean Ioan
9. Dahon Mihai
10.Leca Vasile
I I .Ticu Alexandru

Lipsesc motivat d-nii consilieri Bostan Petru, Parfeni Gigi ,Petrescu
Gheorghe si Ruscanu Daniel fiind plecati din localitate pentru probleme care
nu sufera amanare.
D-nul secretar Andries Alecu, arata ca intrucat la sedinta parlicipa
majoritatea consilierilor locali aflati in functie in numar de 11(unsprezece),
sedinta este legal constituita si se pot incepe lucrarile dupa care, D-nul Leca
Vasile presedinte de sedinta, preztnta proiectul ordinei de zi confotm
Dispozitiei nr. 57 din 09.02.2018, dupa cum urmeaza:

-

l.Proiect de hotarare privind aprobarea bugetului integrat de venituri

si

cheltuieli al comunei Borca pe anul 2018;
2.Proiect de hotdrArea privind aprobarea bugetului de venituri 9i Cheltuieli
al SC CRUCEA TALIENILOR S.R.L. pentru anul 2018;

3.Proiect de hotarare privind aprobarea Programului anual al achizitiilor
publice aferente proiectelor cu finantare nerambursabila pentru anul 2018 si
a investitiilor finantate din fondul de interventie;
4.Proiect de hotarare privind alocarea unei sume de bani din bugetul local al
comunei Borca pe anul 2018, in vederea sustinerii forrnatiei "lzvoarele
Borcutului"pentru pafiiciparea
"Duelul Ansamblurilor"
cadrul
emisiunii " La Maruta"

la

in

D-nul Leca Vasile-presedinte de sedinta propune aprobarea ordinei de
zi in forma mai sus mentionata care a fost aprobata de toti consilierii
prezenti la lucrarile sedintei, dupa care d-nul Leca Vasile - presedinte de
sedinta supune dezbaterii Consiliului Local proiectul de hotarare de la
punctual nr. I de pe ordinea de zi privind aprobarea bugetului integrat
devenituri si cheltuieli al comunei Borca pe anul 2018;
D-nul Primar - intervine si arata necesitatea si oportunitatea adoptarii
acestui proiect de hotarare in vederea bunei desfasurari a exercitiului bugetar
pe anul 2018 la care prezinta Proiectul de buget al comunei Borca atat pentru
partea de venituri cat si pentru pafiea de cheltuieli pe fiecare capitol in parle;

D-nul consilier Baciu Cezar-intervine si solicita d-nului primar sa
aiba in vedere realizrea unui drum pentru masinile de mare tonaj care
deservesc gaterele din satul Madei, pentru a nu mai folosi drumul aslaltat
care duce la stadion;

D-nul consilier Dumitrean loan - intervine si solicita d-nului primar
sa prevada londuri pentru realizare santului de scurgere de la cimitirul din
satul Madeil
D-nul consilier Budai Aurel - intervine si solicita d-nului primar
fondurile necesare repararii acoperisului de la localul gradinitei din satul
Lunca;

D-nul consilier Leca Vasile - intervine si solicita d-nului primar sa
aiba in vedere fondurile necesare pentru realizarea intrarilor in gospodariile
cetatenilor din drumul betonat din satul Borca si intretinerea in continuare a
drumului pe partea neasfaltata cat tine de primaria comunei Borca;
D-nul Leca Vasile - presedinte de sedinta supune la vot proiectul de
hotarare initiat care afost aprobat cu votul celor I I (unsprezece) consilieri
prezenli la lucrarile sedintei.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta
Hotararea nr.7l 2018, a Consiliului.
D-nul Leca Vasile - presedinte de sedinta supune dezbaterii
Consiliului Local proiectul de hotarare de la punctual nr. 2 de pe ordinea de

zi privind aprobarea bugetului de venituri $i Cheltuieli al SC CRUCEA
TALIENILOR S.R.L. pentru anul 2018;
D-nul Primar Geo-Ovidiu Nita-intervine si arata necessitate si
oportunitatea adoptarii acestui proiect de hotarare in vederea bunei
desfasurari a activitatii societatii aflate in discutii pe anul 2018;
D-nul Leca Vasile - intervine si recomanda ca pentru retelele de apa
potabila care deserves cetatenii comunei sa fie puse la punct statiile de
clorinare pentru tlalarea apeii

D-nul consilier Baciu Cezar- inlervine si arata ca este rnultumit in
ansablu de activitatea acestei societati;
D-nul Leca Vasile - presedinte de sedinta supune la vot proiectul de
hotarare initiat care afost aplobat cu votul celor I I (unsprezece) consilieri
prezenti la lucrarile sed intei.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta
Hotararea nr. 8 / 201 8, a Consiliului;

D-nul Leca Vasile

-

D-nul Leca Vasile

-

presedinte de sedinta supune dezbaterii
Consiliului Local proiectul de hotarare de la punctual nr.3 de pe ordinea de
zi privind aprobarea Prograrnului anual al achizitiilor publice aferente
proiectelor cu finantare nerambursabila pentru anul 2018 si a investitiilor
finantate din fondul de interventie;
D-nul Primar intervine si arata necesitatea si oportunitatea aprobarii
acestui proiect de hotarare privind aprobarea progaramului anual de chizitii
publice inpreuna cu lista de invcstitii publice pe anul 2018;
D-nul Leca Vasile - presedinte de sedinta supune Ia vot proiectul de
hotarare initiat care a lost aprobat cu votul celor 1l (unsprezece) consilieri
prezenti la Iucrarile sedintei.
Cu privire Ia aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta
Hotararea nr.9 / 2018, a Consiliului;
presedinte

de sedinta supune dezbaterii

Consiliului Local proiectul de hotarare de la punctr-ral nr.4 de pe ordinea de
zi plivind alocarea unei sume de bani din bugetul local al comunei Borca pe
anul 2018, in vederea sustinerii formatiei "lzvoarele Borcutului"pentru
participarea la "Duelul Ansamblurilor" in cadrul emisiunii " La Maruta"
D-nul Primar - intervine si arata necesitatea si opoftunitatea aprobarii
acestui proiect de hotarare privind si sustinerea materiala al acestui
ansamblu etalon al comunei Borca care face cinste acestei comunitati;
D-nul Leca Vasile - presedinte de sedinta supune la vot proiectul de
hotarare initiat care a fost aprobat cu votul a l0 (zece) si o abtinere in
persoana d-nului consilier Dahon Mihai.

Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta
Hotararea nr. 10 / 2018, a Consiliului, dupa care d-nul Primar informeaza pe
d-nii consilieri despre activitatea de control efectuata de catre reprezentantul
delegat de Camera de conturi Neamt;
In continuare nemaifiind si alte itrebari sau iterpelari iar punctele
cuprinse pe ordinea de zi a fost dezbatute in totalitate D-nul Leca Vasilepresedinte de sedinta, declara lucrarile sedintei inchise.

PROCESUL VERBAL SE SEMNEAZADE..
D-nul Leca Vasile - Presedinte de sedinta;
D-nul Andries Alecu - Secretarul

comunei-.
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