ROMÂNIA
JUDEŢUL HARGHITA
ORAŞUL BORSEC
CONSILIUL LOCAL

PROCES

VERBAL

Încheiat azi 10 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
03 aprilie 2019 , nefiind obiecțiuni , a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Se trece la discutarea primului punct al ordinei de zi cu privire la
cofinanțarea de către Orașul Borsec, a proiectului 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.
- adresa nr. 22652/2019 al Ministerului Turismului prin care se comunică faptul că
prin Ordinul nr. 420 din 04.04.2019 al Ministrului Turismului s-a alocat suma de
3.830.216 lei pentru proiectului Parc de Aventură ( sanie de vară demontabilă ) în
orașul Borsec, județul Harghita”,
Cota parte al orașului este de 10% care reprezintă 425.579,73 lei , care
trebuie aprobată de consiliul local.
Sumele alocate vor fi evidențiate în bugetul local, capitol investiții.
Din sumele alocate vor fi cofinanțate cheltuielile pentru investiția de
bază, prevăzută în Deviz, capitol IV.
Este o investiție bună pentru oraș, putem folosi pârtia de schi tot anul.
Iarna pentru schiat și primăvara, vara și toamna va funcționa ca parc de aventură,
sanie de vară.
O dată cu punerea în funcțiune a investiției este necesar reamenajarea
restaurantului de la pârtie care va funcționa și în timpul funcționării saniei de vară.
Trebuie gândită și găsită o soluție pentru amenajarea unui parc de aventură. După
informațiile deținute sunt interesați în acest sens. Nu ar fi o investiție mare, de cca.,
100.000 Euro care se poate realiza. Se consideră că, ar fi o alternativă lângă sania de
vară.
Se arată că, la Ghimeș un bilet costă 15 lei este frecventată de multe
persoane și sperăm că, și la Borsec vor veni și din curiozitate. Consideră că biletul
este prea scump, făcând o comparație cu astfel de parcuri din Ungaria unde un bilet
costă 400 forinți.

Se prezintă proiectul de hotărâre, care prevede:
Aprobarea cofinanțării de către Orașul Borsec, a proiectului Parc
de Aventură ( sanie de vară demontabilă ) în orașul Borsec, județul Harghita”, cu
suma de 425.579,73 lei din cheltuielile ale proiectului care se ridică la suma de
4.984.795,85 lei cu TVA inclus/4.189.063,74 lei,fără TVA .
Sumele alocate pentru realizarea proiectului Parc de Aventură (
sanie de vară demontabilă ) în orașul Borsec, județul, Harghita” 3.830.216 lei
transferată de la bugetul Ministerului Turismului și 425.579,73 lei alocată din
bugetul local vor fi evidențiate în bugetul local pe anul 2019, capitol investiții.
Aprobarea suportării de către Orașul Borsec, din bugetul local
aprobat , a oricăror costuri suplimentare care vor surveni în perioada implementării
proiectului în condiții optime.
Nefiind alte întrebări, supus la vot proiectul
aprobat în unanimitate.
S-a adoptat Hotărârea nr.24 /2019

de hotărâre a fost

DIVERSE:
D-ul Bayka Gyula, trebuie găsită o soluție juridică pe baza căreia se
poate adopta o hotărâre cu privire la interzicerea activităților deranjante la sfârșit de
săptămână ( muzică dată la maxim, folosirea moto-fierăstraielor, circulația utilajelor
mari etc.,) activități care deranjează liniștea și odihna turiștilor.
Este arătat faptul că, aceste activități intră în categoria ”tulburarea
liniștii publice” unde poliția are competență în urma sesizării scrise să aplice legislația
în domeniu.
Urmează ca problema ridicată să fie documentată și dacă există
posibilitate legală se va adopta hotărâre în acest sens.
Propune ca izvorul Lobogo să fie captat și amenajat cu construcție ușoară
din lemn în parcul din fața fostei popicării.
Președintele ședinței, întreabă dacă în centrul civic coșul de paști va fi
amenajat.
Este arătat faptul că se lucrează la refacerea iepurașului și trebuie găsită
o soluție pentru confecționarea de ouă, piese deteriorate în totalitate .
D-ul primar, baia locală O-Saros rămâne închisă până la terminarea
reabilitării. Se fac lucrări la sala de cazane, partea din interior, schimbarea filtrelor,
rezolvarea ventilației și alte lucrări necesare ca la deschidere să fie funcțională.
Se arată faptul că , este preconizat prezentarea și aprobarea bugetului
local cel târziu în data de 23 aprilie 2019. Va fi un buget inițial pentru pornire și se
va rectifica ori de câte ori va fi necesar.
Nefiind alte probleme de discutat, ședința se declară închisă.
Drept pentru care s-a încheiat prezentul proces verbal spre cele legale.
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