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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 02.11.2020 în cadrul şedinţei extraordinare cu convocarea de îndata a
Consiliului Local Dolheşti, care are loc în sala de şedinţe a Primăriei comunei Dolheşti, ora
1400.

Prin Dispoziţia primarului nr. 183 din 30.10.2020, au fost convocaţi un număr de 13
consilieri în funcţie, cu invitaţia secretarului comunei nr. 5315 din 30.10.2020.

Dna. secretar Rotaru Nina, face prezenţa nominală a consilierilor prezenţi la şedinţă
şi constată că din 13 consilieri în funcţie, sunt prezenţi 12 consilieri, dna consilier Ilie Maria a
anunțat că nu poate ajunge la ședință deoarece este la medic.

Dna secretar general, informează că este asigurat cvorumul, şedinţa este legal
constituită, lucrările şedinţei pot începe și dă cuvântul dlui. primar, Cristinel-Neculai
Bărculescu, pentru a prezenta proiectul ordinei de zi:

1. Prezentarea Ordinului Prefectului- județului Suceava nr. 701 din data de
22.10.2020;

Prezintă: Rotaru Nina– secretar general al comunei
2. Supunerea spre aprobare a procesului verbal încheiat în ședința ordinară

din data de 07.10.2020;
Prezintă: Rotaru Nina– secretar general al comunei

3. Depunerea jurământului de către consilierul local supleant declarat ales, al
cărui mandat a fost validat de Judecătoria Fălticeni prin Încheierea din data de
23.10.2020;

Airoaiei Doina- consilier local
4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru trei luni,

respectiv: noiembrie, decembrie 2020 și ianuarie 2021;
Inițiator: Viorica Ștefan- viceprimar comună

5. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de specialitate a
Consiliului Local pe principalele domenii de activitate;

Inițiator: Viorica Ștefan- viceprimar comună
6. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de constatare a

rezultatului votului secret prin folosirea buletinelor de vot;
Inițiator: Viorica Pandelea- consilier local

7. Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului comunei Dolhești,
județul Suceava.

Inițiator: Viorica Ștefan- viceprimar comună
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Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu 11 voturi „pentru”.
Dna. secretar Rotaru Nina, prezintă punctul unu al ordinei de zi: Ordinul Prefectului-

județului Suceava nr. 701 din 22.10.2020 prin care ne comunică că la ședința de ceremonie
privind constituirea Consiliului Local din data de 20.10.2020, au fost îndeplinite condițiile
legale de constituire a Consiliului Local al comunei Dolhești, motivat de faptul că din totalul
de 13 consilieri în funcție au depus jurământul 12 consilieri.

Dna. secretar general amintește prevederile art.228 din OUG nr. 57/2019 cu privire la
conflictul de interese, consilierii fiind obligați să anunțe la începutul dezbaterilor interesul
personal pe care îl au în problema respectivă și prezintă punctul doi al ordinei de zi:
Supunerea spre aprobare a procesului verbal încheiat în ședința ordinară din data de
07.10.2020.

Se supune la vot procesul verbal încheiat în şedinţa ordinară și se aprobă cu 5 voturi
„pentru”, 3 consilieri nu au participat la ședință deoarece li s-a încetat mandatul prin
Ordinul Prefectului, iar 3 consilieri și-au început mandatul la data de 20.10.2020.

În continuare, dna. secretar general Rotaru Nina prezintă Încheierea ședinței din
camera de consiliu a Judecătoriei Fălticeni din data de 23.10.2020 privind validarea
mandatului consilierului local supleant Airoaei Doina și o invită să depună jurământul.

Dna. secretar general dă cuvântul dnei. consilier local Ștefan Viorica pentru a prezenta
punctul patru al ordinei de zi: Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință
pentru trei luni, respectiv: noiembrie, decembrie 2020 și ianuarie 2021.

Dna. consilier local Ștefan Viorica prezintă proiectul de hotărâre cu propunerea ca
președinte de ședință să fie dna. consilier Vieriu Mihaela.

Discuții nu sunt. Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi
„pentru”.

Preşedintele de şedinţă, dna. Vieriu Mihaela prezintă punctul cinci al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de specialitate a Consiliului Local pe
principalele domenii de activitate și invită pe dl. consilier Chirap Neculai să prezinte proiectul
de hotărâre și face propuneri pentru cele 3 comisii de specialitate:

 Comisia economică: Chirap Neculai, Mărian Dorin, Crăciun Costică,
Pandelea Viorica și Darabă Gheorghe Cătălin;

 Comisia pentru învățământ: Vieriu Maria, Roman Mihai-Vasile, Iliuțe
Constantin, Sandu Felicia-Maria și Ilie Maria;

 Comisia juridică: Ștefan Viorica, Airoaei Doina și Corduneanu Toader-
Cristian.

Alte propuneri nu sunt se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi
„pentru”.

Preşedintele de şedinţă, dna. Vieriu Mihaela prezintă punctul șase al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de constatare a rezultatului votului secret
prin folosirea buletinelor de vot și dă cuvântul dnei. consilier Pandelea Viorica, inițiatorul
proiectului să prezinte proiectul de hotărâre prin care propune să facă parte din Comisia de
constatare a rezultatului votului secret, următorii consilieri locali: Ștefan Viorica, Chirap
Neculai și Roman Mihai-Vasile.

Alte propuneri nu sunt se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12
voturi „pentru”.

Preşedintele de şedinţă, dna. Vieriu Mihaela prezintă punctul șapte al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre privind alegerea Viceprimarului comunei Dolhești, județul Suceava și
invită pe dna. consilier Ștefan Viorica să prezinte proiectul de hotărâre prin care propune pe dl.



Crăciun Costică ca viceprimar al comunei Dolhești pentru următorii 4 ani. Având în vedere că
alte propuneri nu mai sunt, se împart buletinele de vot, se exercită votul secret, apoi Comisia
de constatare a votului secret se retrage pentru numărarea voturilor. În urma numărării
voturilor, au rezultat 12 voturi „pentru” din 12 consilieri prezenți la ședință, astfel dl.
Crăciun Costică a întrunit cvorumul cu majoritatea absolută din rândul membrilor, fiind numit
viceprimarul comunei Dolhești.

Dl. primar Bărculescu Cristinel-Neculai îl felicită pe dl. viceprimar și îi urează mult
succes în noul mandat, și mai comunică că se vor organiza mai mult ședințe extraordinare, iar
cea ordinară se va face în a doua parte a lunii, iar în ceea ce privește indemnizația consilierilor
va face tot ce ține de dumnealui ca să se ajungă la procentul de 10% din salariul primarului.

Alte discuții nu mai sunt, președintele de ședință, dna. Vieriu Mihaela, declară închise
lucrările ședinței și mulțumește pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL,

VIERIU Mihaela- consilier local ROTARU Nina– jurist


