
ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA DOLHEȘTI
CONSILIUL LOCAL
Cod poștal: 727185; Cod Fiscal: 5506727
www.comunadolhesti.ro; primaria_dolhesti@yahoo.com
Tel. 0230549282; Fax 0230549249

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 02.12.2020 în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local
Dolheşti, care are loc în sala de şedinţe a Primăriei comunei Dolheşti, ora 0800.

Prin Dispoziţia primarului nr. 204 din 27.11.2020, au fost convocaţi un număr de 13
consilieri în funcţie, cu invitaţia secretarului comunei nr. 5759 din 27.11.2020.

Preşedintele de şedinţă, dna. Vieriu Mihaela, dă cuvântul dnei. secretar Rotaru Nina,
pentru a face prezenţa nominală a consilierilor prezenţi la şedinţă şi constată că din 13
consilieri în funcţie, sunt prezenţi 11 consilieri, dna. consilier Ilie Maria a anunțat că nu se
află în localitate, iar dl. Chirap Neculai nu s-a prezentat.

Dna secretar general, Rotaru Nina, informează că este asigurat cvorumul, şedinţa este
legal constituită şi lucrările şedinţei pot începe.

Președintele de ședință, dna. Vieriu Mihaela, declară deschise lucrările ședinței și dă
cuvântul dlui. primar, Cristinel-Neculai Bărculescu pentru a prezenta proiectul ordinei de zi:

1. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de funcții
al aparatului de specialitate al primarului comunei Dolhești, județul Suceava, pe anul
2020, înregistrat sub nr. 5750 din 26.11.2020;

Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
2. Proiect de hotărâre de prelungire a termenului privind darea în folosință

gratuită Cabinetului Individual, dr. Mercore Lăcrămioara din sat Dolheștii Mari, din
incinta Primăriei comunei Dolhești, precum și utilitățile necesare desfășurării actului
medical în bune condiții, până la data de 31.12.2020, înregistrat sub nr. 5752 din
26.11.2020;

Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
3. Proiect de hotărâre privind organizarea unor acțiuni specifice cu ocazia

zilei de 6 decembrie 2020, înregistrat sub nr. 5765 din 27.11.2020;
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună

4. Prezentarea Raportului de audit financiar nr. 5192 din 23.10.2020 a
Camerei de Conturi Suceava și Decizia nr. 46/287 din 09.11.2020 înaintat prin adresa nr.
1478/288 din 10.11.2020.

Prezentat: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu 11 voturi „pentru”.
Dna. secretar general Rotaru Nina 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.
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Preşedintele de şedinţă, dna. Vieriu Mihaela, prezintă punctul unu al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de funcții al aparatului de
specialitate al primarului comunei Dolhești, județul Suceava, pe anul 2020.

Discuții:
Dl. primar Bărculescu Cristinel-Neculai arată în cuvântul dumnealui că ne încadrăm în

numărul de posturi aprobate și că modificări la Organigramă tot o să se mai facă, până o să se
găsească formula perfectă de lucru.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi „pentru” şi 1
„abținere”.

Dna. secretar Rotaru Nina întreabă care a fost cvorumul voturilor a comisiilor de
specialitate care au avizat proiectul de hotărâre:

 Comisia economică: avizează favorabil, cu majoritate de voturi ”pentru”;
 Comisia juridică: avizează favorabil, cu majoritate de voturi ”pentru”.

Preşedintele de şedinţă, dna. Vieriu Mihaela prezintă punctul doi al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre de prelungire a termenului privind darea în folosință gratuită
Cabinetului Individual, dr. Mercore Lăcrămioara din sat Dolheștii Mari, din incinta
Primăriei comunei Dolhești, precum și utilitățile necesare desfățurării actului medical în
bune condiții, până la data de 31.12.2020.

Discuții:
Dl primar Bărculescu Cristinel-Neculai arată în cuvântul dumnealui că la Dispensarul

medical lucrările au fost finalizate, s-au predat deja spațiile dnei. doctor, s-a început să se facă
și focul, doar că mutarea nu se poate face de pe o zi pe alta, de aceea vă rog să aprobați
proiectul de hotărâre privind prelungirea termenului până la data de 31 decembrie 2020. Dacă
tot suntem aici, vreau să mai precizez că au sosit echipamentele pentru cabinetul stomatologic,
iar de la anul se va da în folosință și acesta și va mai fi un spațiu pentru farmacie.

Dna. secretar Rotaru Nina întreabă care a fost cvorumul voturilor a comisiilor de
specialitate care au avizat proiectul de hotărâre:

 Comisia economică: avizează favorabil, cu majoritate de voturi ”pentru”;
 Comisia pentru învățământ: avizează favorabil, cu majoritate de

voturi ”pentru”.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi „pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dna. Vieriu Mihaela prezintă punctul trei al ordinei de zi:

Proiect de hotărâre privind organizarea unor acțiuni specifice cu ocazia zilei de 6 decembrie
2020.

Discuții:
Dl primar Bărculescu Cristinel-Neculai ia cuvântul și spune că în urma controlului

Curții de Conturi a învățat multe și începe să le și pună în practică, iar la recomandarea celor
de la Curtea de Conturi să se facă acțiuni pe anumite zile sau manifestări, care să se supună
spre aprobarea Consiliului Local. Având în vedere și situația creată de acest virus, nu știu
dacă se vor organiza în școli festivități cu ocazia zilei de ”Moș Crăciun”, de aceea s-a
organizat această activitate de Sf. Nicolae și se va achiziționa 150 de pachete care vor fi
predate pe bază de proces verbal celor 3 biserici din comună pentru a fi împărțite copiilor.

Dna. secretar Rotaru Nina întreabă care a fost cvorumul voturilor a comisiilor de
specialitate care au avizat proiectul de hotărâre:

 Comisia economică: avizează favorabil, cu majoritate de voturi ”pentru”;
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi „pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dna. Vieriu Mihaela prezintă punctul patru al ordinei de zi:

Prezentarea Raportului de audit financiar nr. 5192 din 23.10.2020 a Camerei de Conturi



Suceava și Decizia nr. 46/287 din 09.11.2020 înaintat prin adresa nr. 1478/288 din
10.11.2020.

Discuții:
Domnul primar Bărculescu Cristinel-Neculai explică că în urma controlului Curții de

Conturi, Școala a ieșit foarte bine, iar Primăria a ieșit bine spre foarte bine, s-au găsit câteva
nereguli la consumul de combustibil, au fost câteva drumuri de București la care s-a uitat să se
pună ștampila, imputându-se astfel niște bani, la Dispensarul medical s-au făcut niște
cheltuieli majorate contrar prevederilor legale care au fost imputate, iar la deszăpezire s-au
imputat niște cheltuieli pentru niște servicii neefectuate în baza verificărilor de către Curtea de
Conturi a situației meteorologice de la acea vreme.

Dna. Filimon Sorina-Ioana dă citire Raportului de audit financiar nr. 5192/23.10.2020
a Camerei de Conturi Suceava, precum și a Deciziei nr. 46/287 din 09.11.2020.

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


