
        ROMÂNIA      

JUDEŢUL HARGHITA                                  
  ORAŞUL BORSEC 

  CONSILIUL LOCAL 
 
 

 
 

P R O C E S    V E R B A L  

 
 

 
 

       Încheiat azi    26 februarie 2019  , cu ocazia ședinței convocate în 
conformitate cu prevederile art.39(1) din Legea nr.215/2001, republicată 2007 cu 

modificările și completările ulterioare.      

             

                Președintele ședinței ,   prezintă proiectul ordinei de zi , supus la vot 
a fost  aprobat cu unanimitate de voturi. 

                         Se supune la vot  procesul  verbal al ședinței anterioare  din data de 

17 ianuarie 2019, nefiind obiecțiuni  a  fost aprobat cu  unanimitate de voturi. 
        În conformitate cu prevederile art.42(1) din Legea 215/2001, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare privind administrația publică 

locală, ședințele consiliului local sunt publice. 

        În acest context participă la ședința consiliului d-ul Gibro Bela și Pop 

Ioan Cristian reprezentanții   Asociației sportive ”Phoenix” Borsec. 

                      Președintele ședinței , propune ca, înainte de începerea discuțiilor pe 

marginea ordinei de zi, participanții la ședință să prezinte scopul prezenței. 
        D-ul Gidro Bela, arată consiliului faptul că, în cursul anului 2018 s-

a reușit înregistrarea asociației ca personalitate juridică cu activitate de bază ramura 

de sport fotbal. Se dorește antrenarea copiilor în vârstă de 6-8 ani. În vederea 

desfășurării activității în condiții optime, solicită din parte consiliului sprijin financiar 

pentru : plata taxelor, cumpărare carnete legitimare, taxa vizei anuale , taxă arbitraj, 
echipament sportiv(tricou, mingi, jaloane accesorii, jambiere) taxă lunară  

contabilitate, indemnizație antrenor, cheltuieli cu transportul copiilor, plata chiriei 
pentru sediu. 

   Suma solicitată se ridică la 32.152 lei/an. 

        D-ul primar,  este lăudabilă  inițiativa de a reînvia sportul fotbal în 

localitate. Cum bine știm orașul Borsec a avut echipă cu performațe în acest 

domeniu.                            Fotbalul necesită perseverența și continuitatea.  

        Ar fi foarte bine ca cineva să reactiveze fanfara cu copii, fanfara fiind  

tradiție în oraș.   Astfel de activități  începute trebuie să aibă o continuitate altfel nu 

merită și nu va da roade.  

        D-ul Balazs Tibor, propune depunerea  unei solicitări în acest sens și 
defalcat pe poziții care să arate  cheltuielile preconizate pentru care se solicită 

finanțare. Actul depus să fie transmis consilierilor pentru luare la cunoștință. 
       D-ul ing. Szabo Tibor, arată faptul că, suma care se solicită nu este o 

sumă mare. Dorește să știe câți copii sunt care constant umblă la antrenamente și 
motivul pentru care în cursul anului 2018 a fost începută activitatea iar după o 
perioadă sistată.  



     D-ul Gidro Bela,  se preconizează antrenarea  17 copii născuți în 

perioada 2010-2011. Dacă se uită așa printre copii din generația 2009  Prezsmer 

Viktor este un sportiv foarte talentat și merită lucrat cu astfel de copii. Sistarea 

activității în cursul anului 2018 a intervenit din mai multe  motive, primordial a fost: 

cu un loc de muncă stabil nu mai rămâne timp  și pentru alte activități. Din acest 

considerent se dorește angajarea unui antrenor autorizat care se va ocupa regulat cu 
copii.  

    D-na Moșneag Ilona, nu este împotriva cofinanțării unor astfel de 

activități , dar este de părere că, și părinții ar trebui să contribuie la organizarea și 
funcționarea unor astfel de preocupări, beneficiarii direcți fiind însăți copii. 

    D-ul Gidro Bela, se încearcă obținerea de sponsorizări din parte unor 

societăți comerciale,  întreprinderi individuale/familiale și de ce nu și părinți, 2 % din 

impozitul pe  venit și orice altă posibilitate ivită.  

    Președintele ședinței, este de acord cu cofinanțarea unor astfel de 

activități sportive. De câțiva ani numai sporturile de iarnă au prezentat o activitate 

constantă. La astfel de activități este necesară continuitatea, seriozitatea și 
perseverența altfel nu se pot atinge rezultate. Întreabă dacă un instructor  sport 

poate ocupa și funcția de antrenor. 
   D-ul Bayka Gyula, da poate nu este nici un impediment în acest sens. 

             Președintele ședinței, urmează ca, bugetul local să fie aprobat  spre 

sfârșitul lunii martie – începutul lunii aprilie și pe baza documentației pe care o va 

depune asociația se va lua hotărâre cu privire la cofinanțarea asociației și suma 

alocată.  

  D-ul ing. Szabo Tibor,  arată faptul că , are experiență în coordonarea 

unei asociații și oferă sprijinul în caz de nevoie. Menționează faptul că, nu este o 

activitate ușoară dar dacă sunt rezultate merită, satisfacția reușitei atât al 

instructorului cât și al copilului. Un lucru foarte important este motivarea copiilor, 

recunoașterea capacităților și interesul primordial al copilului .  

  D-ul primar, părinții copiilor sunt învățați că totul este gratis. Când vine 

vorba de bani, unii părinți mai bine nu lasă la antrenament copilul  ca să nu 

trebuiască să plătescă. Nu este corect acest lucru ar trebui cumva conștientizat și de 

către părinți.  
 

   D-ul Gidro Bela și Pop Ioan Cristian părăsesc sala de ședințe. 
 

                      Se trece la discutarea primului punct al ordinei de zi  cu privire la 
deplasarea d-lui primar  la Bonyhád -  Ungaria . 

       Este prezentată invitația primita din partea Consiliului din orașul  
Bonyhád -  Ungaria . 

       Se arată faptul că, alesul care participă  în deplasare are obligația să  
depună un raport detailat privind oportunitatea deplasării efectuate.      

    
                      Nefiind  alte  întrebări, supus la vot proiectul    de hotărâre a fost aprobat 

în unanimitate.  

               S-a adoptat Hotărârea nr.10 /2019 

 

                          La următorul punct al ordinei de zi, este  prezentat materialul cu 

privire la adoptarea unui proiect de hotărâre  privind alegerea președintelui de ședință 

.   În urma propunerilor făcute, președinte al ședinței a fost ales d-na 

Mosneag Ilona, care va  prezida ședințele din luna martie, aprilie și mai 2019. 
 



                              Nefiind  alte  întrebări, supus la vot proiectul    de hotărâre a fost 

aprobat în unanimitate.  
   S-a adoptat Hotărârea nr.11 /2019 

                           La următorul punct al ordinei de zi, este  prezentat materialul cu 
privire la adoptarea unui proiect de hotărâre  privind încheierea   unui contract de 
asistentă  juridică. 

   Este prezentată oferta primita din partea  Cabinetului  Individual 
de Avocatură Nicoară Claudia Laura ,  cu sediul in Bucuresti, Intr. Gheorghe 

Simionescu, nr. 15, sector 1, cu punct de lucru in Bucuresti, str. Trestiana, nr. 3, bl. 
8B, sc. A, ap. 2, sector 4, CIF 35095739, prin avocat titular, Nicoara Claudia Laura ,  
Tel: +40730344916, E-mail: laura@stoica-nicoara.ro, înregistrată sub nr.14/2019. 

                           Conform ofertei onorariul a fost stabilit la suma de 1500 lei/lună, 

pentru prestațiile efectuate , pentru și în interesul orașului Borsec.  

   Durata contractului de reprezentare și  asistentă juridică este de 

un an bugetar cu începere din data de 28.01.2019, și cu drept de prelungire prin act 

adițional cu acordul prealabil al părților.  

                           Cu  data adoptării  hotărâri se abrogă Hotărârea Consiliulu local 
nr.41/02.05.2018  adoptată în acest sens. 

                                   Nefiind  alte  întrebări, supus la vot proiectul    de hotărâre a 

fost aprobat în unanimitate.  
   S-a adoptat Hotărârea nr.12 /2019 

 

                           La următorul punct al ordinei de zi, este  prezentat materialul cu 

privire la adoptarea unui proiect de hotărâre  privind  indexarea impozitelor şi taxelor 

locale  pentru anul 2020 cu rata inflației.  
   Acest procent se aplică asupra impozitului sau oricărei taxe locale , 

care constă într-o anumită sumă în lei  sau este stabilită pe baza unei anumite sume 
în lei. Conform art.491(1,2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal cu 

modificările și completările ulterioare.  
 

                                Nefiind  alte  întrebări, supus la vot proiectul    de hotărâre a fost 
aprobat în unanimitate.  
   S-a adoptat Hotărârea nr.13 /2019 

                           La următorul punct al ordinei de zi, este  prezentat materialul cu 

privire la adoptarea unui proiect de hotărâre  privind aprobarea situației financiare la 
data de 31.12.2018,  pentru S.C. Dezvoltare Urbană SRL . 

   Este prezentată Balanța de verificare întocmită la data de 

31.12.2018, care face parte integrantă din dosarul ședinței. 
 

                               Nefiind  alte  întrebări, supus la vot proiectul    de hotărâre a fost 
aprobat în unanimitate.  
 

                   S-a adoptat Hotărârea nr.14 /2019 

 

                           La următorul punct al ordinei de zi, este  prezentat materialul cu 
privire la adoptarea unui proiect de hotărâre  privind  aprobarea bugetului de 

venituri și cheltuieli pe anul 2019 pentru S.C. Dezvoltare Urbană SRL. 

   Material scris cu privire la susținerea bugetului prezentat face 

parte integrantă din dosarul ședinței. 
                               Nefiind  alte  întrebări, supus la vot proiectul    de hotărâre a fost 

aprobat în unanimitate.  
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   S-a adoptat Hotărârea nr.15 /2019 

                           La următorul punct al ordinei de zi, este  prezentat materialul cu 

privire la adoptarea unui proiect de hotărâre  privind aprobarea componenței echipei 

mobile, pentru intervenția de urgență în cazurile de violență domestică. 

                            Legislația care reglementează și pe baza căruia a fost întocmită și 
prezentată consiliului proiectul de hotărâre: art. 1, alin. (1)(2)(3)(4) și (5) din Ordinul 

nr. 2.525/ 2018 privind aprobarea procedurii pentru intervenția de urgență în 

cazurile de violență domestică precum și art 35^1 alin. (1)(2)(3) și (4) , art  35^2  alin. 

(1)(2) din Legea nr. 174/2018 privind modificarea și completarea Legii nr. 2017/2003 

pentru prevenirea și combaterea violenței în familie.  

   Se propune componența echipei mobile, pentru intervenția de 

urgență în cazurile de violență domestică (alcătuită din reprezentanții a Serviciului 

Public de Asistență Socială și reprezentant al organului de poliție), în următoarea 

componență:  

1. Moldovan Kemenes Ildiko Anna , Președinte SPAS, Coordonator 
echipă mobilă 

       2. Szocs Agnes, consilier SPAS 

       3. Horvat Maria Felicia, asistent comunitar;     

                        4. Subcomisar  Huza Ioan, reprezentant al Poliției Borsec. 
 

   Este arătat faptul că  atât coordonatorul, cât și ceilalți membri ai 

echipei mobile, vor avea atribuțiile prevăzute de legislația în vigoare privind violența 

domestică, acestea urmând a fi prevăzute în Fișa postului fiecărui membru al echipei 

mobile.  Echipa mobilă va verifica semnalările privind situațiile de violență domestică, 

cu sprijinul organelor de poliție din localitate.  
 

                                Nefiind  alte  întrebări, supus la vot proiectul    de hotărâre a fost 
aprobat în unanimitate.  
   S-a adoptat Hotărârea nr.16 /2019 

                           La următorul punct al ordinei de zi, este  prezentat materialul cu 

privire la adoptarea unui proiect de hotărâre  privind aprobarea criteriilor și 
metodologiei de acordare a ajutoarelor de urgență persoanelor/familiilor și  copiilor 

internați în   Casa de tip familial Flüei Szent Miklós din orașul Borsec,  din bugetul 

local pe anul 2018,  care se află în situații de necesitate cauzate de calamități 
naturale, precum și alte situații deosebite. 

                        Sumele care  se propun pentru a fi acordate  în situații deosebite 

persoanelor, familiilor precum și procedura  care este prevăzută în anexa nr.2 care va 
face parte integrantă din hotărârea adoptată. 

                       Efectuarea de operații chirurgicale complicate, cu costuri ridicate în 
cazul persoanelor beneficiare de ajutor social şi al celor cu venituri mici dovedite cu 

acte medicale eliberate de medicii specialiști, 800 lei; 

      Efectuarea de tratamente şi investigații de specialitate în clinici de 
specialitate, în cazul persoanelor beneficiare de ajutor social şi al celor cu venituri 
mici, dovedite cu acte medicale de specialitate, 1500  lei;   

                      Cumpărare medicamente pentru persoanele beneficiare de ajutor social 
şi/sau cu venituri mici, cu probleme grave de sănătate care necesită tratamente 

medicale de lungă durată, intervenții chirurgicale şi care se află în imposibilitatea de 

a-şi cumpăra (achiziționa) medicamente şi/sau dispozitivele medicale datorită lipsei 
sau insuficientei veniturilor pe care le realizează 500 lei; 
                        Acoperirea unei părţi din cheltuielile de inmormântare pentru 

beneficiarii de ajutor social şi pentru persoanele marginalizate sau cu venituri mici, 



dacă persona decedată nu a avut asigurate contribuţiile la fondul asigurărilor sociale 

de sănătate, urmaşii sau aparţinătorii acestuia neputând beneficia de ajutor de 
înmormântare din partea altor instituţii, cu condiţia prezentării documentelor 

justificative care să reflecte cheltuielile făcute cu această ocazie 1000 lei ; 
                       Accidente care duc la distrugerea unor bunuri (locuinţe la bloc, la 
case cu anexe gospodăreşti) provocate de calamităţi naturale (cutremure, incendii, 

inundaţii, furtuni, alunecări de teren etc.) în funcţie de gravitatea acestora, 1000 lei ; 
                      Ajutorul pentru acoperirea unei părţi din costurile de reparaţii ale 

locuinţelor aflate într-o stare avansată de degradare pentru persoana singură sau 
familia nevoiaşă şi care le pune în pericol integritatea fizică şi psihică,1000 lei ; 
                    Sprijinirea persoanelor fără venituri în vederea punerii în legalitate pe 

linie de evidenţă a populaţiei şi stare civilă, 50 lei ; 
                          Cumpărarea de produse alimentare,   sau alte categorii de bunuri de 
strictă necesitate persoanelor singure vârstnice sau familiilor/ familii monoparentale 

nevoiaşe cu copii  aflaţi în dificultate, rechizite școlare achiziţionate de Primăria 

orașului Borsec, 50 lei/familie 

                          Cumpărarea de  obiecte de îmbrăcăminte, rechizite  școlare  sau alte 
categorii de bunuri de strictă necesitate  familiilor/ familii monoparentale nevoiaşe cu 

copii  aflaţi în dificultate, achiziţionate de Primăria orașului Borsec, 200 lei/familie 

                          Cumpărarea de îmbrăcăminte,încățăminte, rechizite școlare, 

alimente, medicamente, produse de igienă corporală, servicii de asistență medicală, 

decontare contravaloare transport în comun pentru copii internați în Casa de tip 

familial Flüei Szent Miklós din orașul Borsec, produse și servicii achiziționate de 

Primărie pe baza unui referat de necesitate depus lunar la Serviciul de Asistență 
Socială, 250 lei/copil /lună 

                       Hotărârea urmează să fie aplicată  în cursul anului bugetar 2019 și se 
va reînnoi  anual.    

                               Nefiind  alte  întrebări, supus la vot proiectul    de hotărâre a fost 

aprobat în unanimitate.  
   S-a adoptat Hotărârea nr.17 /2019 
                           La următorul punct al ordinei de zi, este  prezentat materialul cu 

privire la adoptarea unui proiect de hotărâre  privind aprobarea  planului de acțiuni 
sau de lucrări de interes local pentru beneficiarii de venit minim garantat.  

       Este arătat faptul că, planul de acțiuni de lucrări de interes local se 

aprobă anual prin hotărâre a consiliului local,în funcție de solicitările venite din 

partea instituțiilor partenere în organizarea și evidența orelor de muncă, planul de 

acțiuni sau de lucrări de interes local poate fi reactualizat pe parcursul anului și 
aprobat prin hotărâre a consiliului local. 

                  Planul de acțiuni de lucrări de interes local pentru beneficiarii de venit 

minim garantat, pe anul 2019, întocmită de primarul localității împreună cu Serviciul 

Public de Asistență socială, sunt: crăpat lemne de foc, deszăpezire, curățarea albiilor 

și malului pârâurilor, întreținerea zonelor în jurul izvoarelor de apă minerală, 

întreținerea zonelor verzi rămase în întreținerea orașului, neexternalizate prin 

contract de servicii, curățirea parcurilor de frunze. Persoana care răspunde de 
realizarea lucrărilor este d-ul viceprimar Benkes Zsolt.  

                            Nefiind  alte  întrebări, supus la vot proiectul    de hotărâre a fost 
aprobat în unanimitate.  

   S-a adoptat Hotărârea nr.18 /2019 
                           La următorul punct al ordinei de zi, este  prezentat materialul cu 

privire la adoptarea unui proiect de hotărâre  privind aprobarea  Planului anual de 

acțiune privind serviciile sociale acordate în cadrul Serviciului Public de Asistență 



Socială Borsec . 

   Materialul întocmit și prezentat face parte integrantă din dosarul 

ședinței.  
                                Nefiind  alte  întrebări, supus la vot proiectul    de hotărâre a fost 

aprobat în unanimitate.  

   S-a adoptat Hotărârea nr.19 /2019 
                           La următorul punct al ordinei de zi, este  prezentat materialul cu 

privire la adoptarea unui proiect de hotărâre  privind aprobarea  situației financiare 
la data de 31 decembrie 2018. 
Conform Raportului biroului economic financiar rezultatele din data de 31 decembrie 
2018, arată astfel:  
Contul de execuție şi bilanțul contabil pe anul 2018 au fost elaborate în conformitate 

cu prevederile Legii contabilității nr. 82/1991 republicată, Normele metodologice 
privind încheierea exerciţiului bugetar al anului 2018, aprobate prin Ordinul 

ministrului  finanţelor publice nr.3809/18.12.2018, Ordinul MFP nr.129/2019 

privind întocmirea şi depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 

31.decembrie 2018, Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu 
modificările si completările ulterioare. 

   Contabilitatea autorității a fost organizată şi condusă în conformitate cu 

prevederile Legii contabilității nr.82/1991 republicată şi ale OMFP nr.1917/2005, 
pentru aprobarea normelor metodologice privind organizarea şi conducerea 

contabilității instituțiilor publice şi Planul de conturi şi instrucțiunile de aplicare a 
acestuia, cu modificările si completările ulterioare. 

   Elementele prezentate în situația financiară au fost evaluate în 

conformitate cu principiile contabile generale, conform contabilității de angajamente 
  Nu s-au făcut  modificări în politici contabile    

  Operațiunile patrimoniale efectuate în cursul exercițiului bugetar al 

anului 2018 au fost înregistrate în evidența contabilă a unității şi în registrul de 
inventar. 

  Inventarierea anuală se efectuează de către instituţie potrivit prevederilor 
Normelor  privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura 

activelor, datoriilor  şi  capitalurilor proprii  aprobate prin  Ordinul ministrului 
finanţelor publice nr. 2861/2009.  Reevaluarea activelor fixe corporale s-au efectuat 
potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 81/2003 privind  reevaluarea  şi 

amortizarea activelor fixe aflate în patrimoniul instituțiilor publice., si  prevederile 
Normelor metodologice privind reevaluarea şi amortizarea activelor fixe corporale 

aflate în patrimoniul instituțiilor publice, aprobate prin Ordinul ministrului 

economiei şi finanțelor nr. 3471/2008, modificat si completat prin Ordinul nr. 
221/2015.  

  Soldurile finale ale exercițiului bugetar 2017 corespund cu soldurile 

inițiale ale exercițiului bugetar 2018  

   La întocmirea bilanțului contabil s-au avut în vedere prevederile Legii 
82/1991 republicată, acesta prezentând o imagine fidelă, clară şi completă a 

patrimoniului instituției la data de 31.12.2018  

    Bilanțul contabil s-a întocmit pe baza ultimei balanțe de verificare a 

conturilor la 31.12.2018, după înregistrarea cronologică şi sistematică a operațiunilor 
consemnate în documente justificative, întocmite potrivit dispoziţiilor legale în 
vigoare. 

2. Active ne-curente 
- Elementele de activ şi de pasiv înscrise în Registrul inventar au la bază listele 

de inventariere efectuate la sfârșitul anului 2018 



- În anul 2018 nu s-au reevaluat activele fixe  

- Bunurile care alcătuiesc domeniul public al unității administrativ teritoriale s-
au inventariat pe liste de inventariere distincte 

- În cursul anului 2018, conform HCL 5/2019, s-au inclus si s-au modificat 

valorile din domeniul public al orașului rezultând o majorare de 98.620 lei , 
(drumuri)  

- S-au introdus în inventarul unității ca active fixe corporale în domeniul privat 

al orașului în suma de 83787 lei si active fixe necorporale 164471 lei 

-  In urma inventarierii patrimoniului orașului Borsec si Liceul tehnologic 

Zimmethausen la  sfârșitul anului 2018  nu s-au  casat active fixe in suma de 
218387 lei  

       Valoarea amortizabilă se înregistrează pe cheltuieli în mod sistematic pe 

parcursul duratei de viață utile. Amortizarea se înregistrează lunar, începând cu luna 

următoare dării în folosință sau punerii în funcțiune a activului, după caz. Instituția 
amortizează activele fixe necorporale si corporale utilizând metoda amortizării liniare. 
În anul 2018 au fost înregistrate pe parcursul anului in fiecare luna in contabilitate 
amortizările lunare. 

       Modificările intervenite in patrimoniul orașului Borsec se prezintă astfel   
                                        
- lei - 

ACTIVE 

NECURENT
E 

Sold 31.12.2017 

Creşteri 
reducer

i 

Dif
ere

nte 
din 
ree

val
uar

e 

Sold la 31.12.2018 

total amortiza

re 

total amortiza

re 

Active fixe 
necorporale 

278407 105765 164471 148901  293977 154897 

Active fixe 
necorporale 
în curs de 
executie 

15570   15570    

Terenuri 12509642     12509642  

Constructii 
total din 
care: 

85535444 2369263 4686011 12500  85535444 2369263 

- Drumuri 
(1.3.7) 

35867581  98620   35966201  

- Alte 
constructii 

49667863 2369263    49667863 2866939 

Instalatii 

tehnice, 
masini 

4856264 2162636 60036 69486  4846814 2457640 

Mobilier 
aparatura 
birotica alte 

410514 318287 30810   441324 340164 

Active fixe 
corporale în 
curs de 
executie 

31296294  3080315 261342  34115267  

Active 809924  300000   1109924  



financiare 
necurente 

 
3. Active curente 

 
Stocuri 

 Stocurile sunt înregistrate la cost de achiziție. Stocurile la data de 31.12.2018, au o 
valoare de 1.210.147 lei şi cuprind: stocuri de materii şi materiale, materiale 
consumabile şi produse 84.288 lei, materiale de natura obiectelor de inventar în 
sumă de 1.125.859 lei.  

Costul materialelor de natura obiectelor de inventar se recunoaște în momentul 

scoaterii din folosința.  

La ieșirea din gestiune, stocurile s-au înregistrat în contabilitate prin aplicarea 

metodei FIFO (primul intrat – primul ieşit) şi se folosește metoda inventarului 
permanent pentru toate tipurile de stocuri  

      Creanţe 
       Soldul contului  461 01 – 221.704 lei reprezintă debite ramase neachitate 
privind impozitul pe mijloace de transport > 12 t- 38.567 lei care urmează a fi 

încasate în anul 2019, suma de 175064 lei fond de regenerare pădure constituita, 
suma de 1000 lei, accesorii calculate aferente unor plăti nelegale în anii anteriori de 

recuperat, 7073 lei FNUASS  de recuperat 
  Soldul debitor al  contului 481 09 în suma de 285.139 lei reprezintă soldul 

plaților nete de casă preluată de la liceul tehnologic Zimmethausen Borsec în anul 
2018 

 Soldul contului 464 00 reprezintă debitorii bugetului local. Pentru încasarea  
sumei de 1.948.214 lei s-a procedat conform prevederilor codului de procedură 

fiscală, adică s-a trecut la executare silită (au fost trimise înștiințări de plată, somații  
titlu executorii) 

      La activitatea finanțată din venituri proprii  primăria are TVA de recuperat în 
valoare de 26.180 lei (ct.442 04) . 

              Suma de 2721 lei, soldul contului 471 reprezinta abonamente ziare reviste 
de specialitate comandate pentru anul 2019 
4. Datorii  

 

    Valoare totală a datoriilor instituției este de 11.976.631  lei, din care: 

- facturi neachitate privind cheltuieli curente pentru întreținere pe luna 
decembrie ( telefon, apa, administrare pădure etc) în valoare de 7253 lei 

(ct401, ) 
- Soldul contului 162 în suma de 9.100.000 lei reprezinta  creditul intern al 

unității administrativ teritoriale pe termen lung contractat cf OUG 46/2015- 
Trezoreria Statului (10 ani) 

- salariile angajaților, contribuțiile aferente şi impozitul aferent pe luna 

decembrie 2018 în suma de 216587 lei , indemnizații cuvenite persoanelor 
cu handicap 23240 lei 

- Garanții de la gestionari ( ct.428 01) are un sold de 5795 lei 

-  provizioanele aferente hotărârilor judecătorești și dobânzilor aferente sunt 

constituite pe parte de buget de stat, cu defalcarea acestora  în funcție de 
eligibilitate în datorii sub un an respectiv, datorii cu termen de plată peste  
1 an, însumând 127.050 lei. ( sold ct 151) 

 



Rezultatul patrimonial al instituţiei  Liceul Tehnologic Zimmethausen prezintă un 

deficit de 322.046  lei și este generat de  diferenţa între venituri operaţionale în 
sumă de 14.938  lei şi cheltuieli operaţionale în sumă de 323.163 lei.  
    În contul 779 a fost înregistrată valoarea bunurilor provenind din programul 

ROSE, iar  7.409 lei sunt venituri realizate pe partea de extrabuget, reprezentând 

contribuțiile părinților pentru mesele servite la grădiniță de 7.359 lei, și 50 lei 
venituri din închiriere . 

        Rezultatul este influențat , de asemenea, de cheltuielile extraordinare de 

13.821 lei reprezentând valoarea unui proiect executat în anul 2012 și care viza 

Reabilitarea sistemului de încălzire al școlii, proiect care a fost depus la POR, dar 
nu a avut finalizarea optimă.  

Este prezentata faptul că:  

- UAT Borsec nu prezintă plati restante la data de 31.12.2018 
-  UAT Borsec nu are datorii contigente 

 

    După acoperirea deficitului secțiunii de dezvoltare ( 1785601 lei) din 

excedentul bugetului local din anii precedenți conform f HCL1/2019,  si virarea 

excedentului secțiunii de funcționare (1553678 lei), rezulta un deficit pe anul 2018 

de 231.923 lei, la sursa de finanțare buget local, care se acoperă din excedentul 

anilor precedenți.  
Soldul contului 521 03 „rezultatul execuției bugetare a anilor precedenți”este 

2.375.770 lei,    

Soldul contului 562 03 „ rezultatul execuției bugetare a anilor precedenți”este 

746.420 lei pentru orașul Borsec și 790 lei pentru învățământ. 
  Împrumutul intern contractat de UAT Borsec conform f OUG 46/2015 

neutilizat în anul 2018 în suma de 2.640.552,16 lei  este evidențiat in soldul 
contului 516 03 

   Rezultatul patrimonial al exercițiului ( ct. 121- sold debitor ) este de  
576.527 lei  

       

   Întocmirea contului de execuție bugetară s-a făcut pe fiecare sursă de 

finanțare din bugetul de venituri şi cheltuieli, iar în cadrul acestora pe structura 

clasificației bugetare conform anexelor prezentate în situația financiară  
   Situatie comparativă a veniturilor  din an precedent si an curent : 

- diferențele la veniturile operaționale fata de anul precedent se datorează 

diferențelor de debite la taxe si impozite locale conform declarațiilor depuse 
de catre contribuabili  (ct 734, 735.06), veniturile din sume defalcate din 
TVA (ct 735.02) , cote si sume din impozitul pe venit (ct 731), veniturile din 

concesiuni, închirieri, din proprietate-administrare pădure (ct750) si se 
prezintă astfel:       - lei- 

Nr

.  

cr

t. DENUMIREA INDICATORULUI 

Cod 

rand Conturi  

Sume 

aferente 

conturi la 

31.12.2017 

Sume 

aferente 

conturi la 

31.12.201

8 
A B C 1 2 4 

1 . 

Venituri din impozite, taxe, contributii de 
asigurari si alte venituri ale bugetelor  02 

  7.934.389 7.013.898 
      731.01 8.536 4.142 
      731.02 4.188.784 3.430.211 
      734.00 1.268.619 1.263.563 
      735.02 2.255.603 2.043.163 



      735.03 0 0 
      735.06 212.816 272.789 
      739.00 31  

2 . Venituri din activitati economice                                           03   1.859 325 
      751.01 741 325 
      751.02 1.118  

3 . 
Finantari, subventii, transferuri, alocatii 
bugetare cu destinatie speciala   04 

  5.516.191 284.149 
      772.01 2.062.342 53.885 
      775.00    109.993 
      776.00 28.346 112.312 
      778.00     
      779.00 3.425.503 7.959 

4 . Alte venituri operationale  05   862.636 1.706.049 
      750.00 652.169 1.081.159 
      751.03 69.901 87.260 
      751.04 140.566 537.631 
      781.02 0 1.469 
5 Total venituri operationale 06   14.315.075 9.004.421 

      

                        Contul de execuție a fost întocmit potrivit Normelor metodologice 

privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2018 având la bază o serie de lucrări 
premergătoare, astfel: 

- S-a efectuat înregistrarea  tuturor operațiunilor economice şi financiare 

aferente exercițiului bugetar; 

- Sumele aflate în casieria unității s-au depus în contul deschis la Trezorerie 
până la data de 31.12.2018 ; 

         În concluzie se arată faptul că NU există litigii semnificative care ar 

putea periclita în viitor desfășurarea în condiții normale activitatea instituției 

Execuția bugetului local al orașului Borsec 

  

Indicatori 
Prevederi 
iniţiale 

Prevederi 
definitive 

Încasări/ 
Plăţi 

efectuate 

% din 
preveder

i 
definitiv

e 

A 
A.   VENITURI - TOTAL 6.837.500 

7.747.00
0 

8.019.534 
103,52% 

1 

Venituri din impozite, taxe, contribuţii, alte 
vărsăminte, alte venituri 2.142.000 2.311.100 2.382.282 103,08% 

2 
Cote şi sume defalcate din impozitul pe 
venit 

3.184.000 2.256.400 3.430.211 
152,02% 

3 
Sume defalcate din taxa pe valoarea 
adăugată 

524.000 2.082.000 2.043.163 
98,13% 

4 
Subvenţii de la alte nivele ale administraţiei 
publice 

188.100 188.100 53.885 
28,65% 

5 Sume FEN postaderare 799400 909400 109993 12,10% 

B 
B.CHELTUIELI - TOTAL  8.437.500 

9.582.00
0 

8.251.457 
86,11% 

1 Cheltuieli de  personal 2.213.800 2.362.600 2.317.506 98,09% 

2 Bunuri şi servicii 1.683.490 2.039.990 1.744.709 85,53% 

3 Dobanzi 313.000 409.000 408.987 100,00% 

4 Fonduri de rezervă 50.000 0 -   

5 Transferuri intre unitati admin publ 20.000 20.000 15.300 76,50% 

6  Asistenţă socială 342.540 329.540 263.670 80,01% 

7  Alte cheltuieli 68.000 71.000 49.040 69,07% 



8 Cheltuieli de capital 1.821.200 1.989.400 1.939.612 97,50% 

9 Rambursari credite 975.000 1.300.000 1.300.000 100,00% 
1
0 

Proiecte cu finantare fd externe 950.470 1.060.470 221.111 
20,85% 

1
1 

Plati efectuate in anii precedenti si 
recuperate in anul curent 

    -8.478   

C 
EXCEDENT/DEFICIT  -1.600.000 

-
1.835.00

0 
231.923  

 

 
xecuția bugetului activităților finanțate integral din venituri proprii al orașului Borsec 

  

  

                                                                                                                                   lei 

 Indicatori 
Prevederi 
iniţiale 

Prevederi 
definitive 

Încasări/ 
Plăţi 

efectuate 

% din 
prevederi 
definitive 

A VENITURI TOTALE ,din care 252000 252000 791236 313,98% 
  1.Venituri curente DIN CARE 252000 252000 791236 313,98% 

  
                                Venituri din 
proprietate 

241000 241000 783877 
325,26% 

  
                              Venituri din prestari 
servicii 

11000 11000 7359 
66,90% 

  2 Transferuri voluntare in SD         
  3 Sume utilizate din exceed anul trecut         
            
B CHELTUIELI TOTALE din care: 652000 752000 693133 92,17% 
  1.Cheltuieli curente din care: 652000 752000 706051 93,89% 
   - cheltuieli materiale 252000 252000 206051 81,77% 

   - transferuri catre inst publice 400000 500000 500000 100,00% 

  Excedent/deficit -400000 -500000 98103 -19,62% 
 

 

Execuția bugetului creditelor interne al orașului Borsec 

 

                                                

 

 

Nr. 
crt 

Indicatori 
Prevederi 
iniţiale 

Prevederi 
definitive 

Încasări/ 
Plăţi 

efectuate 

% din 
prevederi 
definitive 

 

A VENITURI TOTALE ,din care     4054253    

II OPERATII FINANCIARE , din care     4054253    

  
               Sume aferente imprumuturilor 
contractate cf OUG 46/2015 

    4054253 
  

 

             

B CHELTUIELI TOTALE din care:     1413701    

  - Cheltuieli de capital     1413701    

     

 

Cheltuieli de dezvoltare 2018:                 

                                 -mii lei- 

Nr
. 

Cr
t 

Denumire obiectiv 
Sursa de 
finantare 

Valoare 
totala 

contract 
mii lei 

Plati 
efectuat
e 2018 
mii lei 

Stadiul 
de 

angajare 

Stadiul 
de 

realizare 

Motiv
ele 

nereal
izarii 

Observatii 

1 

Reabilitare 
modernizare si 
dotare Liceu Bug local 163.57 160,79 

contracta
t SF +PT 
+cerere In curs  

 Inclus in 
proiect 13.1 



tehnologic 
Zimmethausen 

Borsec POR 

finantare 

2 
REALIZARE 

TROTUAR PE 
MARGINEA DN 15 

Bug local 405,45 0,00 

Contract
at 

lucrarea 
si in 

executie 

  

Contract 
expirat – 
lucrare 

nereceptiona
ta 

3 

Reabiltare incalzire 
centrala Sala Sport 

Bug local  44,3  44,3 

 Contract
at  si 
executat finalizat   

4 

Realizare sistem 

incalzire pe baza de 
biomasa la cladiri 
publice PROG. 7.2 

Bug local 60 24,15 

Contracta

t  
consultan
ta cerere 
finantare 

 In 
continuar
e   

5 

Freza zapada 

bug local 3,8 3,8 

Contracta
t si 
furnizat finalizat    

6 

Elaborare PUZ buget 
local 

  

 
15,57 0  finalizat 

  

  
   

7 

Centrala telefon 

sediu 
Bug local 8,13 8,13 

contracta
t si 
executat finalizat    

8 

Realizare DALI si 
scriere cerere 

finantare Reabilitare 
termica sediul 

primariei Bug local 108,37 53,68 

 
Contracta
t si 
executat 

In 
continuar
e  

Predat cerere 
finantare POR 
3.1 

9 

Realizare Parc 
Aventura Orasul 

Borsec 
Bug local 
+ bug stat 5.082,51 34,53 

contracta
t si 
executat 
DALI, PT 
contracta
t executia 

In 
continuar
e   

10 

Reabilitări imobile 
proprietatea 

primăriei - Vila 49 
Bug local 
+ FEN 2.972,34 111,12 

contracta
t si 
executat  
DALI, PT 

In 
continuar
e  

In 
implementare 

11 

Reabilitare trotuar str 
Gh Doja si Toplitei 

Bug local 98,62 98,62 

contracta
t si 
executat finalizat   

12 

Dotare teren joaca 
centru civic 

Bug local 23,75 23,75 

contracta
t si 
furnizat finalizat   

13 

Extindere Casa de 
cultura 

Bug Local 0,00 0,00 

Contracta

t si 
executat   

Contract 
expirat – 
lucrare 

nereceptionat
a 

14 

Obiectivului Specific 
13.1  „Îmbunătăţirea 

calităţii vieţii 
populaţiei în oraşul 

Borsec” 
Bug Local 240,59 240,59 

contracta
t DALI SF 
cerere 
finantare 

si 
executat 

In 

continuar
e  

Predat cerer 

finantare POR 
13.1 

15 

majorare capital social 
SC DEZVOLTARE 

URBANA SRL Bug Local 300 300  transferat   

15 

Centru balnear 
multifunctional 

Buget 
local 3.950,55 942,22 contracta

t si in 
curs de 
executie 

In 
continuar

e 

    

Buget de 
stat 

17.431,9
0  0 

Credit 
intern 

13.000,0
0 

1.413,7
0 



 

Principalii indicatori ai execuției bugetului local al orașului Borsec se prezintă astfel: 

− Gradul de realizare a veniturilor ( în funcție de cele programate): - 103,52% 
(Venituri total încasate/ venituri total programate) 

− Gradul de finanțare din venituri proprii : 73,85 % (venituri proprii încasate/ 
venituri total încasate) 

− Gradul de dependenta al bugetului local fata de bugetul de stat : 68,92% ( 
încasări din bugetul de stat / total venituri  încasate) 

− Gradul de autonomie decizionala: 93,76 % ( venituri depersonalizate încasate/ 
total venituri încasate) 

− Rigiditatea cheltuielilor : 28,09 % (plăti aferente cheltuieli  personal / total 
plăti) 

− Ponderea secțiunii de funcționare: 73,81% ( plăti aferente secțiunii de 

funcționare / total plăti) 

− Ponderea secțiunii de dezvoltare: 26,19% 

− Ponderea serviciului datoriei publice: 20,71% ( serviciul datoriei publice locale/ 
total plăti) 

− Excedent secțiune funcționare : 1.553.678,26 lei 

− Deficit secțiune de dezvoltare : -1.785.600,80 lei 
 

                               Nefiind  alte  întrebări, supus la vot proiectul    de hotărâre a fost 

aprobat în unanimitate.  
   S-a adoptat Hotărârea nr.20 /2019 
 

DIVERSE: 

  Președintele ședinței, întreabă dacă se știe ceva despre soarta DJ 128 
Borsec-Jolotca. De ani nu s-a mai făcut nimic. A fost vorba că, se va rezolva 

problema prin proiect cofinanțat din fonduri Europene. Nu se aude nimic. Trebuia 

adresată această întrebare d-lui Președinte al Consiliului Județean Borboly Csaba. 

  D-ul ing. Szabo Tibor,  după informațiile deținute, proiectul  nu a fost 

abandonat se caută calea cea mai avantajoasă de urmat pentru obținerea de 

cofinanțare.  
  Ridică problema sesizată de locuitorii din blocul ”J”, parcarea 
autoturismelor chiar sub geamul apartamentelor de la parter iar prin acest gest este 

tulburată liniștea locatarilor.  

  Președintele ședinței, din acest considerent a fost construit zidul de 

sprijin dinspre strada Topliței. Nu este posibil ca toată construcția să fie îngrădită. 

Rezolvarea ar fi, un pic de bun simț din partea șoferilor care parchează autoturismele. 

  D-ul Balazs Tibor,  această tendință se vede în tot orașul. Autoturismele 
sunt parcate haotic pe străzile adiacente. Cel mai vulnerabil loc fiind str. M. 

Eminescu unde copii sunt în pericol de accidentare în orice clipă. O soluție de 

protecție în interesul copiilor ar fi ca un agent de poliție să supravegheze trecerea de 

pietoni măcar dimineața de la ora 7,30 – 8,00.  
  D-ul ing. Szabo Tibor,  propune ca pentru discutarea problemei, găsirea 

unei soluții pentru situația  prezentată să fie invitat șeful poliției , Subcomisar  Huza 

Ioan la următoarea ședință de consiliu.                      
 

                 Nefiind alte probleme de discutat, ședința se declară închisă.  
                 Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal spre cele legale. 
 

  SECRETAR,        PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 



    Moldován Kémenes Ildikó Anna                  Farkas Aladar   

 


