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       Încheiat azi    18 iunie    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 

29 mai  2019, nefiind obiecțiuni  a  fost aprobat cu  unanimitate de voturi.     
 

   Se trece la discutarea primului punct al ordinei de zi și anume, 
rectificarea bugetului local pe anul 2019. 

   Este prezentată adresa Consiliului Județean Harghita nr. 

12704/06.06.2019 privind repartizarea unor sume pentru  unitățile  administrative 

teritoriale  din fondul pe care  îl are la  dispoziție Consiliului Județean constituit din 

cota de 7,5% din impozitul pe venit pe anul 2019,  

Contractul de finanțare nr. C1920072G201272105350/10.06.2019 pentru acordarea 

ajutorului financiar nerambursabil in condițiile programului național pentru 
dezvoltare rurala,  

Raportul compartimentului situații de urgenta 
 
Rectificări intervenite: 
 

 - se majorează cu 600 mii lei prevederile la sumele repartizate din fondul de 7,5% la 

dispoziția Consiliului Județean, repartizat pentru finanțarea obiectivelor de investiții 
- se efectuează echilibrarea bugetului local pe secțiuni, prin virarea din secțiunea de 

funcționare a sumei de 600 mii lei în secțiunea de dezvoltare 

- se introduce la venituri sumele alocate din bugetul AFIR și fonduri europene 
nerambursabile (FEADR) conform contractului semnat pentru acordarea ajutorului 

financiar nerambursabil în condițiile programului național pentru dezvoltare rurala,  

 - se propune utilizarea a 50 mii lei din fondul de rezerva bugetara la dispoziția 

consiliului local pentru finanțarea unor cheltuieli urgente la capitolul dezvoltare 

locala pentru combaterea inundațiilor 
 

   Modificări +/- la cheltuielile secțiunii de dezvoltare:  

 
 
     

 
 
 
  



mii lei 

Denumire investitie 

Cod 

indicator HCL 25 modif +/- HCL 44 Obs 

 

motopompe 71.01.02 0 +15,20 15,20 

alte chelt de 

invetitii 
 

motoferastrau 71.01.02 0 +3,20 3,20 

alte chelt de 

invetitii 

 

 Realizare parc de aventura, orasul Borsec 71.01.01 4.255,80 +122,70 4.378,50 

investitie in 

continuare 

 

Centru balneoclimateric multifunctional 71.01.01 1.211,73 +278,90 1.490,63 

investitie in 

continuare 

 

Reabilitare Vila 49 - Emil 58.01 2.590,40 +180,00 2.770,40 

investitie in 

continuare 

 

Realizare sistem încălzire pe bază de biomasă la 

clădirile publice din orașul Borsec, județul Harghita” 58.04 13,00 +500,00 513,00 

investitie in 

continuare 

 

TOTAL   11.384,89 +1.100,00 12.484,89    

 

 

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

               S-a adoptat Hotărârea nr.44 /2019 

 

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

privire la  modificarea prin completare a Hotărârii Consiliului local orășenesc Borsec 

nr.43/2019,cu privire la aprobarea  Devizului general  și a   indicatorilor tehnico-

economici, pentru proiectul ”Reabilitare și extindere clădire Dispensar uman în orașul 
Borsec”  

                             Este prezentată adresa   Ministerului Dezvoltării Regionale și a  

Administrației Publice  înregistrată sub nr.2565/2019.  
 

Hotărârii Consiliului local orășenesc Borsec nr.43/2019, se completează astfel:  
 

                  Se introduce  un  nou articol , care va avea următorul cuprins: 

      Art.31.   Aprobă valoarea totală a proiectului , ”Reabilitare și 
extindere clădire Dispensar uman în orașul Borsec, județul Harghita ” în suma  de 
2.954.056,83 lei din care: 
 
                     - 1.622.700,00 lei finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală  
2017 -2020; 

                     - 1.331.356,83 lei finanțat din bugetul local  

                                        Orașul Borsec, din bugetul local aprobat , va suporta toate 
costurile suplimentare care vor surveni în perioada implementării proiectului în 

condiții optime și va asigura  resursele  financiare necesare implementării proiectului 

în condițiile rambursării/decontării ulterioare  a cheltuielilor din instrumente 
structurale. 

   Celelalte articole din  Hotărârea  Consiliului local orășenesc Borsec 

nr.43/2019 cu privire la aprobarea  Devizului general  și a   indicatorilor tehnico-

economici, pentru proiectul ”Reabilitare și extindere clădire Dispensar uman în orașul 
Borsec” rămân aplicabile . 
   D-ul viceprimar,  consideră nepotrivit  ornamentul exterior din 

lemn. Arată faptul că, în zona noastră iernile lungi și  ploile o să deterioreze foarte 

rapid lemnul montat. Trebuie gândit pentru viitor, dacă nu se schimbă materialul 



ulterior vom avea cheltuieli mai  mari  cu întreținerea exteriorului construcției. 

   Președintele ședinței,   lemnul necesită tratare anuală, există 

tehnologie pentru menținerea în stare corespunzătoare a materialului.  
   D-ul Ungureanu Ioan  lemnul este frumos, dar în zona noastră nu 

este practic. Necesită întreținerea continuă. 

   D-ul Bayka Gyula,   arată faptul că, lemnul necesită întreținere 

anuală și este costisitor. Dacă există o posibilitate trebuie schimbat  materialul.  

   D-ul primar, consideră o soluție bună și estetică. Arată faptul că se 
poate solicita un punct de vedere la un specialist în domeniu.  

                          Președintele ședinței, dacă este necesar materialul folosit se poate 
schimba în faza de proiectare. Trebuie solicitat  un punct de vede de la un specialist. 

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

aprobat în unanimitate.  

               S-a adoptat Hotărârea nr.45 /2019 

 

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

privire la   modificare prin completare a Hotărârii Consiliului local orășenesc 

 Borsec nr.17/2019. 

                           Este prezentată  inițiativa primarului orașului Borsec , înregistrată 

sub nr. 69/2019, prin care arată necesitatea stimulării natalității în localitate  și 
oportunitatea măsurii propuse. 
 

Hotărârii Consiliului local orășenesc Borsec nr.17/2019, se completează astfel:  
 

                 Cu începere din data de 01 iulie 2019 se  introduce în anexa 1 la 

Hotărârea Consiliului local orășenesc  Borsec nr.17/2019 punctul 11  va cuprinde: 

        - acordarea unui stimulent financiar familiilor pentru nou-născuți, în 
cuantum de  

- 1500 lei/familie pentru nașterea unui copil; 

     În cazul nașterilor de gemeni suma se va înmulți cu numărul 

copiilor născuți vii.  
 

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

               S-a adoptat Hotărârea nr.46 /2019 

 

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

privire la recunoașterea în contul  chiriei a sumei cheltuită pentru  reparații 
exterioare la un spațiu  din fondul locativ de stat. 

   Este prezentată cererea precum şi documentația depusă de 

chiriașul Kopany Stefan, domiciliat în orașul Borsec, str. Cimitirului nr.2, județul 

Harghita  cu privire la efectuarea unor reparații exterioare la spațiul   din fondul 

locativ de stat, deținut în chirie, în vederea recunoașterii  sumei respective  din chiria 
lunară datorată. 

                   Documentația cuprinde: acordul scris al proprietarului , adresa Comisiei 

pentru urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul Consiliului local orășenesc 
Borsec  nr.543/2019 cu privire la acordul de  executare a lucrărilor, Devizul de 

lucrări precum și Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor.  
                              Nefiind  alte  întrebări, supus la vot proiectul    de hotărâre a fost 

aprobat în unanimitate.  



   S-a adoptat Hotărârea nr.47 /2019 

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

privire la cofinanțarea unor   lucrări  și funcționare pentru culte   recunoscute din 

România și existente în localitate. 

                           Sunt prezentate cererile depuse în vederea cofinanțării unor lucrări 

de către Biserica Romano-Catolică nr.8765/2019 și Parohia Ortodoxă din Borsec 

nr.8775/2019, culte recunoscute din România și existente în localitate. 

   În urma discuțiilor purtate pe marginea documentației depună s-a 
stabilit:       

 

se cofinanțează  următoarele lucrări și ajutor pentru funcționare pentru ; 
Biserica Romano – Catolică, lucrări de  schimbarea ferestrelor exterioare din lemn cu 

ferestre termopan la biserică   cu suma de 25.000 lei. 

Biserica Parohia Ortodoxă ,  întreținerea și funcționarea unității de cult   cu suma de 
5.000,00 lei. 

     Bisericile cofinanțate au obligația ca în conformitate cu prevederile 
Cap.IV,art.15 să justifice prin decontare sprijinul financiar nerambursabil alocat. 

           Cofinanțarea lucrărilor se va realiza din  bugetul local al orașului 

Borsec, Cap.67.02.50 ( alte servicii în domeniul culturii, recreeri și religiei ) , 

art.59.12 ( susținerea cultelor). 
 

                               Nefiind  alte  întrebări, supus la vot proiectul    de hotărâre a fost 
aprobat în unanimitate.  
   S-a adoptat Hotărârea nr.48 /2019 

 
 

                    
                       

DIVERSE:     
 

  D-ul Farkas Aladar,  arată faptul că, o creangă de pe bradul de după 

bustul lui Petofi Sandor este așa aplecată că, imediat  nu se vede. Solicită tăierea 
crengii respective.  
    O altă problemă ridicată este DJ 128 ( Borsec-Jolotca)  

despre care nu se știe nimic. Au fost alocați  bani pentru drumul Tulgheș – Ditrău. 

Trebuie întrebat  ce se întâmplă și dacă sunt șanse de realizare a tronsonului de 
drum respectiv. 

  D-ul primar, urmează să aibă o întâlnire cu reprezentanții Consiliului 

județean și se va interesa  despre stadiul  DJ 128. 

                   D-ul Farkas Aladar,  arată consiliului faptul că în perioada 30 iunie și 
02 iulie urmează să fie organizată o manifestație culturală cu prilejul împlinirii a 10 

ani de colaborare  instituțională între Pilisvorosvar și Borsec.  

  D-ul primar, arată faptul că, 10 ani de colaborare între cele două orașe 

Pilisvărăsvar și Borsec în perioada arătată de d-ul Farkas va fi sărbătorită în 2019 la 
Borsec iar în 2020 la Pilisvorosvar.  Programul a fost prealabil prezentat de 

reprezentanții orașului Pilisvorosvar. Trebuie să gândim ca lângă programul lor ce  
program  cultural putem  organiza în perioada  arătată. Pentru 7 persoane  vom 

suporta cheltuielile de cazare și masă iar restul participanților vin pe cont propriu.   
                  D-ul Farkas Aladar, în ziarul ”Harghita Nepe” a apărut un articol prin 

care se arată că, unele instituții publice din orașul Borsec sunt încălzite cu gaz. Este 

o informație greșită, poate că s-a dorit o  informare cu privire la proiectul în derulare ” 



încălzirea instituțiilor publice centralizat pe bază de biomasă. 

   Arată consiliului faptul că, a fost vorba ca Guvernul va finanța 

studiile de fezabilitate pentru introducerea gazului în cazul în care distanța 
magistralei este până la 26 km.,. Trebuie interesat în ce fază a ajuns proiectul lansat. 

   D-ul primar, în concret  nu se știe nimic  . S-au  purtat discuții în 

acest sens, promisiuni sunt dar ce va fi nu se știe.  Factorii decidenți sunt rezervați în 

privința informațiilor. 

   Arată consiliului faptul că, încep să apară invitațiile din partea 

orașelor înfrățite. Trebuie gândit din timp cine dorește să participe în delegație în 

vederea reprezentării orașului. Invitațiile trebuie onorate ori de consilieri ori de alte 
persoane din localitate. 

   Este ridicată situația statuilor din centrul istoric al stațiunii. 
Trebuie luate măsuri de tratare în vederea preîntâmpinării degradării acestora.  

   O soluție lângă tratare ar fi construirea unei pergole care să le 
protejeze de fenomenele meteorologice ( zăpadă, apă, soare etc.,)  ceea ce le va 

prelungi existența.   
 

 
 

 
 

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

 

 

 

 

 

 

 
  SECRETAR,        PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 


