ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
ORAŞUL BORSEC
CONSILIUL LOCAL

PROCES

VERBAL

Încheiat azi 03 aprilie 2019 , cu ocazia ședinței convocate în
conformitate cu prevederile art.39(4) 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
26 februarie 2019 , nefiind obiecțiuni , fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Se trece la discutarea primului punct al ordinei de zi cu privire la
modificarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarea de investiție ” Parc de
Aventură ( sanie de vară demontabilă ) în orașul Borsec, județul Harghita”
D-ul primar, prezintă materialul întocmit în acest sens, material care
face parte integrantă din dosarul ședinței.
Indicatori tehnico economici aprobați prin Hotărârea Consiliului local orășenesc
Borsec nr.26/2018
valoarea totală a proiectului,” Parc de Aventură ( sanie de vară demontabilă ) în
orașul Borsec, județul Harghita” 5.082.502,62 lei (inclusiv TVA),
Cu TVA:
INV = 5.082.502,62 lei, din care:
C + M = 1.154.438,50 lei
Fără TVA:
INV= 4.271.170,27 lei, din care:
C + M = 970.116,38 lei
În urma licitației suma a scăzut și din aceste motive trebuie aprobată noua valoare
care arată astfel:
valoarea totală a proiectului,” Parc de Aventură ( sanie de vară demontabilă ) în
orașul Borsec, județul Harghita” în suma de 5.061.724,54 lei (inclusiv TVA),
Cu TVA:
INV = 5.061.724,54 lei, din care:
C + M = 207.554,7 lei
Fără TVA:
INV= 4.253.709,70 lei, din care:
C + M = 174.415,72 lei

Este arătat faptul că, sunt promisiuni ca în cca., două săptămâni
se va semna contractul de finanțare , d-ul ministru Bogdan Trif urmează să semneze
contractul în Borsec.
D-ul Ing.Szabo Tibor, întreabă, dacă vor ajunge banii pentru
realizarea proiectului, dat fiind faptul că suma s-a micșorat.
D-ul primar, în urma licitației s-a micșorat prețul, ce însemnă că
societatea câștigătoare din banii respectivi poate realiza execuția proiectului.
Nefiind alte întrebări, supus la vot proiectul de hotărâre a fost
aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr.21 /2019
La următorul punct al ordinei de zi, este prezentat materialul cu
privire la adoptarea unui proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii
Consiliului local orășenesc Borsec nr.88/2018 cu privire la prelungirea contractului
încheiat cu AVE Huron pentru colectare și transport gunoi menajer.
Conform legislației contractul inițial se poate prelungi o singură
dată cu o perioadă care nu poate depăși jumătate din perioada inițială.
Contractul inițial a fost încheiat pe o perioadă de 10 ani, care a
expirat în septembrie 2018 și care prin Hotărârea Consiliului local a fost prelungit cu
9 luni perioadă care expiră cu data de 01 mai 2019.
Singura soluție este modificarea hotărârii respective și în loc de
nouă luni să fie trecut doi ani cu începere din data de 01.09.2018.
D-ul Farkas Aladar, după informațiile primite societatea de
colectare și transport gunoi menajer a reînnoit conducerea. Trebuie luat legătura cu
noua conducere și sesizat faptul că, recipienții pentru colectare selectivă a gunoiul
de mult timp s-a umplut și nu este ridicat. Deja se depozitează gunoiul lângă
recipient.
Vine primăvara și locuitorii încep curățirea grădinilor . Trebuie
luate măsuri pentru colectarea și transportul acestor reziduri.
D-ul viceprimar, se va lua legătura cu noua conducere și se va
discuta toate problemele ridicate. Arată faptul că, a fost sesizat societatea asupra
faptului că, recipienții de colectare selectivă a gunoiul sunt plin, dar încă nu s-a luat
nici o măsură de golire și/sau transportarea rezidurilor.
Nefiind alte întrebări, supus la vot proiectul de hotărâre a fost
aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr.22 /2019
La următorul punct al ordinei de zi, este prezentat materialul cu
privire la adoptarea unui proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul privat al
orașului a unei suprafețe de 700 mp., teren intravilan.
Este arătat faptul că, este vorba despre o suprafață de lângă
dispensarul uman și trecerea în domeniul privat este necesară pentru continuarea
proiectului depus prin care se dorește reabilitarea construcției și transformarea în
”Casă de sănătate”.
D-ul Ing.Szabo Tibor, întreabă, dacă sunt medici de specialitate
interesați să vină și să presteze servicii de consultare.
D-ul primar, da, sunt medici interesați din diferite specialități care
periodic ( lunar, săptămânal ) vor veni pentru prestarea de servicii medicale.
D-ul Farkas Aladar, o dată cu amenajarea dispensarului trebuie
luate măsuri pentru amenajarea împrejurimii. Sunt construcții provizorii într-o stare
avansată de degradare, care trebuie demolate. Acele construcții strică estetic zona.
D-ul viceprimar, arată consiliului faptul că, la Miercurea Ciuc

locuitorii din blocuri de comun acord au început o campanie de sistematizare a
zonelor de lângă blocuri. Se demolează vechile construcții și se construiesc noi
uniforme estetice. În ceea ce privește construcțiile ușoare de lângă dispensar, d-ul
Bajko Tihamer are contract de închiriere pentru depozit dar nu a făcut nimic. O altă
problemă este intrarea pe proprietăți dinspre curtea consiliului. Trebuie găsită o
soluție ca intrarea în gospodărie să fie realizată din alt loc. În aceeași situație este și
S.C.Elpir SRL.
D-ul ing. Szabo Tibor, după sistematizarea zonei se poate amenaja
un loc de parcare, care va fi necesar dacă va intra în funcțiune Casa de sănătate.
Nefiind alte întrebări, supus la vot proiectul de hotărâre a fost
aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr.23 /2019
DIVERSE
D-ul ing. Szabo Tibor, s-a discutat despre reabilitarea termică a
blocurilor, câte unu anual. Întreabă dacă va fi pus în aplicare cele discutate.
D-ul primar, se dorește ca anual câte un bloc să fie reabilitat termic din
bugetul local. În structura bugetului va fi prevăzută suma necesară pentru începerea
lucrărilor la blocul din strada Pietrii.
D-ul Bayka Gyula, vine primăvara și apar mormane de gunoi depozitate
în locuri publice . Este foarte necesar curățirea orașului și luarea de măsuri pentru
desfundarea scurgerii la izvorul ”Kecske” și la izvorul de lângă piață.
D-ul viceprimar, se lucrează la curățirea orașului, în fiecare zi se
degajează câte o zonă. Treptat se va curăța toate zonele vulnerabile. S-a început cu
zonele care sunt frecventate de turiști, intrarea și ieșirea din localitate și treptat se va
parcurge toate zonele.
D-ul primar, Rezidurile rămase în urma construcțiilor nu se transportă
de către primărie. Cei interesați pot lua legătura cu AVE Huron și printr-un contract
separat contra- cost pot solicita colectarea și transportarea rezidurilor, altele decât
cele menajere
D-ul Farkas Aladar, întreabă, cine administrează zonele protejate incluse
în Natura 2000. După informații au fost făcute angajări pe diferite funcții și nimeni
nu poate spune cine răspunde efectiv de ariile protejate.
D-ul ing. Lăzăroiu Florin Răducu, zonele protejate din cadrul Natura
2000 au fost predate Agenției Naționale. Din informații încă nu a fost numit
administrator pentru zonele respective. Agenția trebuie să predea ariile protejate în
vederea administrării pentru Romsilva, procedură nefinalizată. Sunt probleme
legislative și cum se va rezolva încă nu se știe. Proiectul Natura 2000 a fost realizat
din fonduri UE.
D-ul primar, așa se aude că, ANRM a majorat taxa de eliberare aviz . Se
zvonește că, taxa a ajuns la 6000 lei, de la 1600 lei cât a fost. Este o sumă foarte
mare, vor fi persoane care nu vor putea plăti. Ar fi bine de știut extinderea zonei
protejate conform evidenței de la ANMR.
D-ul ing. Kovacs Geza, consideră o sumă uriașă pentru persoanele fizice
care doresc să construiască.
D-ul ing. Lăzăroiu Florin Răducu, arată faptul că, de la pod în sus
toată zona este protejată. Orașul Borsec are cea mai mare arie protejată comparativ
cu alte localități cu astfel de bogății subterane, respectiv apă minerală.
Coordonatele pentru zona protejată se pot solicita oficial de la ANRM,
care deține evidență în acest sens.
D-ul primar, solicită acordul de principiu al consilierilor cu privire la

începerea proiectului de reabilitare și extindere iluminat public în colaborare cu
firma care a prezentat iluminatul pe bază de LED.
D-ul ing. Lăzăroiu Florin Răducu, propune ca la extinderea
iluminatului public să fie inclus : zona mofetei, Poiana Zânelor și realizat iluminat
de promenadă .
D-ul primar, nu este nici un impediment, zona respectivă poate fi
inclusă la partea de extindere.
D-ul Farkas Aladar, întreabă când va fi deschis WC public. Sesizează
faptul că la Baia O-Saros trebuie amplasat un anunț prin care turiștii să fie informați
despre perioada în care va fi închisă baia. Trebuie luate măsuri în acest sens.
D-ul viceprimar, urmează angajarea unei persoane cu normă întreagă
de muncă care se va ocupa atât de WC public cât și de întreținerea sălii de sport.
După angajarea persoanei și punerea la punct cât de cât a WC-ului public se va
deschide.
D-ul Pepel Attila Arpad, dorește să știe ce soluție există pentru
canalizarea și iluminatul public pe strada Nouă.
D-ul Szabo Tibor, arată faptul că, strada nouă are canalizare iar
iluminatul public se va rezolva în cadrul proiectului prezentat de reabilitare și
extindere.
Arată faptul că sunt persoane interesate cu privire la concesiunea de
teren în vederea construirii de pensiune. Întreabă dacă se va mai scoate la licitație
loturile rămase.
D-ul primar, au rămas câteva loturi și urmează scoaterea acestora la
licitație. Are informații că sunt persoane interesate în acest sens.
Se poartă discuții cu privire la:
- canalizarea strada Topliței,
- consumul de carburanți la liceul tehnologic,
- măsuri cu privire la punerea în funcțiune a laboratorului tehnologic,
- realizarea proiectului de încălzire a sediului, grădiniță, casa de cultură, dispensar și
remiza PSI;
- raportul preliminar de audit financiar S.C. Dezvoltare Urbană SRL;
- măsuri organizatorice S.C. Dezvoltare Urbană SRL;

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

SECRETAR,
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