CONSILIUL LOCAL AL
COMUNEI BORCA
Nr. 12.389 din 20.12.2017

PROCES VERBAL
lncheiat astazi 19,12.2017 in sedinta de indata a Consiliului local
al comunei Borca

In conformitate cu prevederile afi.38 alin.(4) si ale art.ll5(l) Iit."a"din
Legea administratiei publice locale nr.2l512001, republicata,cu modificarile si
completarile ulterioare prin Dispozitia nr.270 din 31.0'7.2017, Primarul a convocat
Consiliul local al comunei Borca, consilierii fiind invitati la sedinta.
La sedinta sint prezenti d-nul Primar Ceo-Ovidiu NITA, d-nul viceprimar
Ciubota lon, in calitate de consilier local, secrelarul comunei d-nul Alecu
Andries si urmatorii consilieri alesi aflati in functie dupa cum urmeaza:
T.Dumitrascu lonel
l.Baciu
2.Balacianu Petru
8.Dumitrean loan
g.Dahon
S.Bondar Neculai /y-2
Mihai
4.Butlai
l0.Parle ni Cigi
5.Ciubota lon
ll,LecaVasile
^A
6.Dahon losil
l-ipsesc motivat d-nii consilieri Bostan Petru, Ruscanu Daniel, Ticu
Alexandru, si Petrescu Gheorghe fiind plecati din localitate pentru probleme care

Cezar h^A'
,,,'
t/
c'/
Aurel

nu sufera amanare,
D-nul secretar Andries Alecu, arata ca intrucat la sedinta participa majoritatea
consilierilor locali aflati in functie in numar de 1 I (unsprezece),sedinta esle legal
constituita si se pot incepe lucrarile dupa care, D-nul Baciu Cezar - presedinte de

sedinta, prezinta proiectul ordinei

de zi conform Dispozitiei nr.454

din

18.12.2011, dupa cum urmeaza:

l.Proiect de hotqrqre privind rectificareo hugetului de veniluri si cheltuieli
al comunei Borca pe anul 2017;

2,Proiecl

de hotorare privind

si

complatarc holqrqrii
uror unitoli de cuh religios

modiJicorco

nr.14,]/2017 privind olocorea de fbnduri bqnesti
diu comuna Borca in qnul 2017;

D-nul Baciu Cezar'-presedinte de sedinta propune aprobarea ordinei de zi
in lorma mai sus mentionata pius inc un punct la solicitarea d-nului Viceprimar
privind aptobarea alocarii unei sume de bani de lq bugetul comunei Borcq

pentru otganizdreo ,,Ssrbqtotilot de larnt", in comana Borca in luna
decembrie 2017, care a fost aprobata de toti consilierii prezenti la lucrarile
sedintei, dupa care d-nul Baciu Cezar-presedinte de sedinta supune dezbaterii
Consiliului Local proiectul de hotarare privind privind rectificarea bugetului de
venituri si cheltuieli al comunei Borca, pe anul 201 7;

D-nul Primar Geo-Ovidiu Nita-intervine si arata necessitate si

oponunitatea adoptarii acestui proiect de hotarare in vederea rectificarii bugetului
de venituri si cheltuieli al comunei Borca cu suma de 10.000 lei virata de
Consiliul j udetean, pentru echlibrarea bugetuJui loca);
D-nul Baciu Cezar-presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
initiat care afost aprobat cu votul celor I (unsprezece) consilieri prezenti la
lucrarile sedintei.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta
Hotararea nr.l521201 7, a Consiliului.
D-nul Baciu Cezar-presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului
l,ocal proiectul de hotarare de la nr. 2 de pe ordinea de zi privind modificarea si
complatare hotararii nr.l43/2017 privind alocarea de fonduri banesti unor unitati
de cult religios din comuna Borca in arrul 201 7:
D-nul Primar-intervinc si arata necesitatea aprobarii acestui proiect de
hotarare pentru buna corelare a platilor catre fumizorii de material in vederea
executarii lucralilor in timpul optim;
D-nul Baciu Cezar-presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
initiat care afost aprobat cu votul celor I (unsprezece) consilieri prezenti la
lucrarile sedintei.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotararc mentionat se adopta
Hotararea nr.l 5Jl201 7, a Consiliului.
D-nul Baciu Cezar-presedinte de sedinta supune dezbaterii Consiliului
Local proiectul de hotarare de la nr. 3, supimentar de pe ordinea de zi privind
aprobarea alocarii unei sume de bani de la bugetul comunei Borc4 pentru
organizarea ,,Sarbatorilor de Iama", in comuna Borca in Iuna decembrie 2017,
D-nul Viceprimar-intervine si arata necesitatea aprobarii acestui project de
hotarare pentru asigurarea fondurilor necesare organizarii sarbatorilor de iama
in comuna Borca in anul acesta ;
D-nul Baciu Cezar-presedinte de sedinta supune la vot proiectul de hotarare
initiat carc afost aprobat cu votul celor I (unsprezece) consilieri prezenti la
lucrarile sedintei.
Cu privire la aprobarea proiectului de hotarare mentionat se adopta
Hotararea nr.l54/2017, a Consiliului, dupa care d-nul Primar informeaza pe d-nii
consilieri asupra depiasarii formatiilor din comuna Borca cu ocazia sarbatorilor de
iarna;

I

I

I

D-nul consilier Budai Aurel solicita d-nului primar ca aceste formatii sa
pezinte din programul lor artistic si cetatenilor din comuna un spectacol organizat
la caminul cultural;
D-nul consilier Baciu Cezar, interuine si isi exprima nemultumirea cu
privire la diminuarea indemnizatiei de consilier, datorita faptului ca nu a reusit sa
fie prezent la sedinta de comisie pe domenii de activitate, dupa care nemaihind si
alte itrebari sau iterpelari iar punctele cuprinse pe ordinea de zi a fost dezbatute in
totalilate D-nul Baciu Cezar-presedinte de sedinta, declara luffarile sedintei
inchise.

PROCESUL VERBAL SE SEMNEAZA DE:
D-nul Baciu Ceazar - Presedinte de sedintai
D-nul Andries Alecu - Secretarul
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