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       Încheiat azi    31 iulie     2019  , cu ocazia ședinței convocate în 
conformitate cu prevederile art.133(1) , art.155(1), lit.b), art.155(3), lit.b), Cap. VIII, 

art.196(1), lit.b) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul Administrativ    

             

                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 

18 iunie  2019, nefiind obiecțiuni  a  fost aprobat cu  unanimitate de voturi.     
 

   Se trece la discutarea primului punct al ordinei de zi și anume, 

stabilirea destinației pentru 511 mc.,brut  masă  lemnoasă  provenită din producția 
anului 2019 din fondul forestier administrat de Ocolul Silvic Borsec . 
   Este prezentată adresa Ocolului Silvic Borsec  nr.10948/2019. 

Situația  APV- urilor defalcat: 
            -    APV nr.01234/ PR Borsec  , U.P  I – Borsec, producție industrială  U.A. 
37C,38B,38C , 49 mc., volum brut urmează să fie valorificată prin licitație publică 

pentru agenți economici atestați.  
            -    APV nr.01418/ SR Borsec , JG Adânc  , U.P  I – Borsec, producție industrială 

U.A. 28B , 452  mc., volum brut urmează să fie valorificată prin licitație publică 

pentru agenți economici atestați. 
   Total volum brut: 511 mc., 

                               Este propus ca preț de pornire la licitație , lemn  pe picior 

împreună ,  pentru cantitatea de  masa lemnoasă  din AVP nr.01234  și  AVP nr. 
.01418 în suma  de 145 lei/mc., +TVA. 
 

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

aprobat în unanimitate.  
               S-a adoptat Hotărârea nr.49 /2019 

 

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

privire la    modificarea prin completare a Hotărârii Consiliului local orășenesc Borsec 
nr.12/2019  . 
   Se propune introducerea unui nou articol , care va avea următorul 

cuprins: 
           Art.31.   Aprobă onorariul variabil aferent serviciilor de 

reprezentare în cazurile aflate pe rolul instanțelor conform contractului încheiat pentru 
fiecare pricină în parte. La onorariul convenit între părți nu se aplică TVA.  



    Este prezentat faptul că, nici un avocat nu va reprezenta 

interesele orașului pentru suma de 1500 lei, când se apără interese de mii de lei. 

Suma de 1500 lei rămâne pentru serviciile de consultanță , iar pentru reprezentare se 

va încheia separat contract pentru fiecare pricină în parte pe bază de înțelegere 

prealabilă între părți.  
                              Nefiind  alte  întrebări, supus la vot proiectul    de hotărâre a fost 

aprobat în unanimitate.  
               S-a adoptat Hotărârea nr.50 /2019 

 

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

privire la decontarea navetei cadrelor didactice. 
   Este prezentată Hotărârea nr.4 /26.06.2019 al Consiliului de 

Administrație al Liceului Tehnologic  „Zimmethausen”Borsec cu privire la  decontarea 

navetei cadrelor didactice pe luna  aprilie, mai și iunie   2019. 
                           Suma  solicitată este 6260 ,00 lei ,  
defalcat:   

− aprilie 2019       – 1724 lei 

−  mai 2019          – 2710 lei 

− iunie  2019        - 1826 lei  
    Plata se va efectua din creditele bugetare deschise pe seama 
Liceului Tehnologic ” Zimmethausen” Borsec în acest sens. 

   S-a convenit asupra faptului că, din noul an școlar ,liceul  trebuie 

atenționat în vederea respectării prevederilor legale cu privire la decontarea  navetei 

cadrelor didactice. În cazul în care nu se vor conforma nu se vor mai deconta 
cheltuielile.  

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

aprobat în unanimitate.  
   S-a adoptat Hotărârea nr.51 /2019 
                           La următorul punct al ordinei de zi, este  prezentat materialul cu 

privire la  deplasarea D-lui primar  la Tallós – Slovacia. 

   Este prezentată invitația primită și înregistrată sub nr. 814/2019. 
                            În conformitate cu art.153(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ  cheltuielile de deplasare , fără diurnă  ,  vor fi suportate din bugetul 

local pe anul 2019. cap.51.02.01.03 ( autorități executive), art.20.06.02 (deplasări 
externe ).    

    Este arătat faptul că, alesul local care se deplasează în străinătate 
va depune în conformitate cu prevederile art.225(4) din OUG nr.57/2019 privind 
Codul Administrativ o informare  detaliată  privind oportunitatea deplasării efectuate. 

                                  Informarea  scrisă se depune în maxim 45 zile de la  data 

încheierii deplasării și va  face parte integrantă din dosarul   ședinței respective. 

      Informarea scrisă a fost depusă de d-ul consilier Farkas Aladar și 
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.52 /2019 

       La următorul punct al ordinei de zi, este  prezentat materialul cu 
privire la deplasarea  D-lui primar  la Bonyhád – Ungaria  

                                    Este prezentată invitația primită și înregistrată sub nr.793/2019, 
                            În conformitate cu art.153(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ  cheltuielile de deplasare , fără diurnă  ,  vor fi suportate din bugetul 



local pe anul 2019. cap.51.02.01.03 ( autorități executive), art.20.06.02 (deplasări 

externe ).    
    Este arătat faptul că, alesul local care se deplasează în străinătate 
va depune în conformitate cu prevederile art.225(4) din OUG nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ o informare  detaliată  privind oportunitatea deplasării efectuate. 
                                  Informarea  scrisă se depune în maxim 45 zile de la  data 

încheierii deplasării și va  face parte integrantă din dosarul   ședinței respective. 
 

                                 Nefiind  alte  întrebări, supus la vot proiectul    de hotărâre a fost 
aprobat în unanimitate.  
     S-a adoptat Hotărârea nr.53 /2019 

      La următorul punct al ordinei de zi, este  prezentat materialul cu 
privire la  deplasarea d-lui  primar  la Fonyód -  Ungaria . 

                               Este prezentată invitația primită și înregistrată sub nr.769/2019, 
                               În conformitate cu art.153(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ  cheltuielile de deplasare , fără diurnă  ,  vor fi suportate din bugetul 

local pe anul 2019. cap.51.02.01.03 ( autorități executive), art.20.06.02 (deplasări 

externe ).    
    Este arătat faptul că, alesul local care se deplasează în străinătate 
va depune în conformitate cu prevederile art.225(4) din OUG nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ o informare  detaliată  privind oportunitatea deplasării efectuate. 
                                  Informarea  scrisă se depune în maxim 45 zile de la  data 

încheierii deplasării și va  face parte integrantă din dosarul   ședinței respective. 

   D-ul primar, arată faptul că, invitațiile trebuie onorate și solicită 

propuneri pentru constituirea delegațiilor.  
                               Nefiind  alte  întrebări, supus la vot proiectul    de hotărâre a fost 

aprobat în unanimitate.  

     S-a adoptat Hotărârea nr.54 /2019 
      La următorul punct al ordinei de zi, este  prezentat materialul cu 

privire la proiectul de hotărâre prin    care se ia  act  de demisia d-nei Lăbonț Rodica, 

administrator  S.C. Dezvoltare Urbană SRL Borsec și constatarea vacanței  funcției de 

administrator . 

               Demisia  d-nei Lăbonț Rodica, administrator S.C. Dezvoltare Urbană 
SRL, a fost înregistrată sub nr. 73/2019.   

În urma discuțiilor purtate, consiliul a stabilit: 

                           Amânarea luării acestei hotărâri pentru o ședință ulterioară.  

         Este prezentat faptul că, anunțul de recrutare a fost publicat  în 

două ziare financiare de circulație națională cu respectarea prevederilor  art.35 alin. 
(4)-(7) din Ordonanța  de Urgență nr.109/2011, cu modificările și completările 

ulterioare. 

   Termenul limită pentru depunerea candidaturii : 31 iulie 2019, 
orele 15,00. 

   Se propune publicarea din nou al anunțului atât în ziare financiare 

de circulație națională cât și alte publicații  județene  și locale. 

   Se arată faptul că, contabilitatea societății va fi externalizată  prin 
contract de prestări servicii contabile.  

                                Se renumerotează proiectul de hotărâre nr.60 privind rectificarea 

bugetului local și ava avea numărul 55/2019.  
      La următorul punct al ordinei de zi, este  prezentat materialul cu 

privire la abrogarea unei  hotărâri. 
      Este prezentată adresa  nr.11031/2019 , înregistrată sub 



nr.908/2019  al Instituției Prefectului Județului Harghita, prin care se arată 

neconformitatea actului administrativ adoptat și se solicită abrogarea acestuia. 

      Consiliul în urma discuțiilor purtate este de acord cu Abrogarea  

Hotărârii Consiliului local orășenesc Borsec nr.46/2019 privind modificare prin 

completare a Hotărârii Consiliului local orășenesc  Borsec nr.17/2019, adoptată în 

ședința ordinară din data de  18 iunie  2019. 
                                   Nefiind  alte  întrebări, supus la vot proiectul    de hotărâre a 

fost aprobat în unanimitate.  
     S-a adoptat Hotărârea nr.56 /2019 
      La următorul punct al ordinei de zi, este  prezentat materialul cu 

privire la  trecerea în domeniul public al orașului , intabularea și dezmembrarea   

unei  suprafețe de teren. 

     Este prezentată necesitatea și oportunitatea adoptării proiectului 
prezentat.  

     În urma procedurii, urmează ca, suprafața de 645 mp., teren să 

fie atribuită în administrare  Cultului Creștin Penticostal – Biserica Penticostală 
Borsec  pentru amenajarea unui cimitir. 
Se propune dezmembrarea după cum urmează: 

− Teren din intravilanul orașului  Borsec, C.F. nr.50993, nr. Top.625/2/1/2/2/b 

proprietar Statul Român , administrare operativă Sfatul popular al orașului 
Borsec 

  C.F. nr.50993, nr. Top.625/2/1/2/2/b,  se dezmembrează după cum 
urmează: 

1- nr. top.  625/2/1/2/2/b/1 va avea o suprafață de 645 mp.,   

2- nr. top.  625/2/1/2/2/b/2/1  va avea o suprafață de 16679 mp.,   

3- nr. top.  625/2/1/2/2/b/2/2 va avea o suprafață de 26309 mp., rămâne în 
vechea carte funciară.                          
 

                                   Nefiind  alte  întrebări, supus la vot proiectul    de hotărâre a 

fost aprobat în unanimitate.  
     S-a adoptat Hotărârea nr.57 /2019 
      La următorul punct al ordinei de zi, este  prezentat materialul cu 

privire la aprobarea execuției bugetelor  pe trimestrul II al anului 2019. 

      Este prezentată execuția bugetelor și se propune aprobarea 

materialului în forma și conținutul prezentat.  
       Se arată faptul că, veniturile preconizate nu au intrat în 
totalitate dar nu sunt deocamdată probleme financiare din punct de vedere bugetar. 
 

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

      S-a adoptat Hotărârea nr.58 /2019 
      La următorul punct al ordinei de zi, este  prezentat materialul cu 
privire la  deplasarea unui consilier local   la Zákányszék -  Ungaria  

                               Este prezentată invitația primită și înregistrată sub nr.968/2019  
                               În conformitate cu art.153(2) din OUG nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ  cheltuielile de deplasare , fără diurnă  ,  vor fi suportate din bugetul 

local pe anul 2019. cap.51.02.01.03 ( autorități executive), art.20.06.02 (deplasări 
externe ).    
    Este arătat faptul că, alesul local care se deplasează în străinătate 
va depune în conformitate cu prevederile art.225(4) din OUG nr.57/2019 privind 

Codul Administrativ o informare  detaliată  privind oportunitatea deplasării efectuate. 



                                  Informarea  scrisă se depune în maxim 45 zile de la  data 

încheierii deplasării și va  face parte integrantă din dosarul   ședinței respective. 
                                  Nefiind  alte  întrebări, supus la vot proiectul    de hotărâre a fost 

aprobat în unanimitate.  

      S-a adoptat Hotărârea nr.59 /2019 
      La următorul punct al ordinei de zi, este  prezentat materialul cu 

privire la rectificarea bugetului local pe anul 2019.  

Materialul scris face parte integrantă din dosarul ședinței. 
Modificări intervenite: 
- se rectifică  bugetul  local detaliat la venituri pe capitole şi subcapitole din suma de 

14.950,47 mii lei în suma de 14.950,47 mii lei, 

- se rectifică  bugetul local detaliat la venituri pe secțiunea de dezvoltare pe capitole şi 
subcapitole din suma de 8.044,33 mii lei în suma de  7.937,33 mii lei, 

- se rectifică bugetul local  detaliat la cheltuieli pe capitole şi subcapitole paragrafe, 
din suma de 16.750,47 mii lei în suma de 16.750,47 mii lei, 
- se rectifică bugetul local  detaliat la cheltuieli pe capitole şi subcapitole paragrafe, 

secțiunea de funcționare, din suma de 6.906,14 mii lei în suma de 7.013,14 mii lei,  
- se rectifică bugetul local  detaliat la cheltuieli pe capitole şi subcapitole paragrafe, 

secțiunea de dezvoltare, din suma de 9.844,33 mii lei în suma de 9.737,33 mii lei,  

- se rectifică lista  de  investiții pentru anul 2019 din suma de 12.484,89 mii lei  , în 

suma de  12.377,89 mii lei  
- se modifică anexa 3 lista cu evenimente culturale  se majorează suma de  150 mii 
lei în 183 mii lei . 

− virări de credite între capitole 

− sumă de bani prevăzuți pentru reabilitarea acoperișului bloc ANL. 
 

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

      S-a adoptat Hotărârea nr.55 /2019 

 

 

                    
                       

DIVERSE:     
                              D-ul primar, solicită ca pe perioada manifestărilor prilejuite de 

zilele orașului, consilierii să se ocupe de delegații.  
Zakanyszek – d-ul Farkas Aladar 
Bacsalmas – d-na Mosneag Ilona 
Rudabanya – d-ul Albui Istvan 

Aba – Ungureanu Ioan 

Fonyod și Tallos – Bayka Gyula și Balazs Tibor 

   Se arată faptul că, de anul viitor se dorește ca orașele înfrățite să fie 

invitate la diferite evenimente culturale și nu de odată toți la zilele orașului. Va fi mai 

ușor cu decontarea cheltuielilor ocazionale. 

   Se arată faptul că, la următoarea ședință urmează prezentarea 

unui proiect de hotărâre cu privire la atribuirea unei suprafețe de teren pentru d-ra 

doctor în vederea construirii unei case de locuit. Înainte și după apariția Legii 
nr.15/2003 a avut cerere depusă în acest sens. Se va atribui un teren de 500 mp., 

teren pe strada Petofi Sandor,  teren care inițial a fost atribuit d-lui Prezsmer care nu 

a construit. Terenul este liber și a acceptat și d-ra doctor. 
   D-ul ing. Szabo Tibor, arată faptul că, acolo a fost ceva probleme 



cu  suprafețele de teren.  

   D-ul primar,  da, ceva probleme de identificare și intabulare cu 

suprapunere. Preotul ortodox din Tulgheș a intentat procedură judecătorească pentru 

clarificarea acestei situații. Terenul care urmează să fie atribuit d-rei doctor este liber 

și se poate pune la dispoziție. A fost efectuată o expertiză cadastrală în acest sens și 
situația din punctul nostru de vedere este clară.  
   D-na Mosneag Ilona, ridică problema  capacelor căminelor de 

vizitare din fața blocului A1-4 strada Gh.Doja care prezintă pericol de accidentare. 

Propune luarea de măsuri în vederea preîntâmpinării unor situații/ accidente  
nedorite. 
   Primar, viceprimar, problema s-a ivit în urma parcării 

autoturismelor pe zonele respective. Se vor lua măsuri pentru interzicerea parcării 
autoturismelor pe trotuar. 

   Balazs Tibor, propune invitarea la următoarea ședință a preotului 

ortodox din Borsec, care să prezinte o informare despre starea fostei biserici  și ce se 

dorește a face în continuare. Construcția a ajuns într-o stare avansată de degradare 
fără să fie luate măsuri de conservare adecvate, fiind monument istoric.  
   Se propune înaintarea unei adrese oficiale în acest sens prin care 

să fie solicitate informații în ceea ce privește construcția.  

   D-ul Farkas Aladar, pe tăblița amplasată cu anul construcției 

fostei biserici în mod greșit este trecut  anul   1847, biserica a fost construită în anul 
1844 . 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

  SECRETAR,        PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 


