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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 09.09.2020 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Dolheşti,
care are loc în sala de şedinţe a Primăriei comunei Dolheşti, ora 0900.

Prin Dispoziţia primarului nr. 161 din 03.09.2020, au fost convocaţi un număr de 13
consilieri în funcţie, cu invitaţia secretarului comunei nr. 4330 din 03.09.2020.

Preşedintele de şedinţă, dl. Chirap Neculai, 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 13 consilieri.

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

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

1. Supunerea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa
extraordinară din data de 25.08.2020;

Prezintă: Rotaru Nina – secretar general
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de negociere a

prețului de cumpărare a terenului intravilan în suprafață de 1330 mp teren arabil și
suprafața de 504 mp curți construcții, amplasat în intravilanul localității Dolhești(lângă
Primărie), înregistrat la Primăria comunei Dolhești sub nr. 3487 din 29.07.2020;

Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul

2020, înregistrat sub nr. 3997 din 20.08.2020;
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună

4. Probleme diverse.
Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu 13 voturi „pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dl. Chirap Neculai, dă cuvântul dnei. secretar Rotaru Nina,

pentru a prezenta punctul unu al ordinei de zi: Supunerea spre aprobare a procesului verbal
încheiat în şedinţa extraordinară din data de 25.08.2020.

Se supune la vot procesul verbal încheiat în şedinţa extraordinară și se aprobă cu 13
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.

Preşedintele de şedinţă, dl. Chirap Neculai prezintă punctul doi al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului verbal de negociere a prețului de
cumpărare a terenului intravilan în suprafață de 1330 mp teren arabil și suprafața de 504 mp
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curți construcții, amplasat în intravilanul localității Dolhești(lângă Primărie), înregistrat la
Primăria comunei Dolhești sub nr. 3487 din 29.07.2020.

Discuții:
Dl. consilier Darabă Gheorghe-Cătălin arată prin cuvântul dumnealui că a văzut prețul

care s-a negociat și ar vrea să știe de ce a fost necesară cumpărarea terenului?
Dl. primar Bărculescu Cristinel-Neculai răspunde că un motiv ar fi că, comuna

Dolhești este o comună cu 4000 de locuitori și e nevoie ca locuitorii să fie deserviți așa cum
se cuvine, o să fie achiziționate mai multe utilaje, cum ar fi autograder, un autocamion,
precum și un mini-autocar cu 35 de locuri pentru transportul copiilor la școală și pentru că nu
este loc pentru a le parca și a fi în siguranță, este necesar amenajarea unui spațiu pentru
parcare, iar un alt motiv ar fi că nu îi convine să apară în fața primăriei un palat.

Dl. consilier Darabă Gheorghe-Cătălin explică că acum 4 ani când a vrut să cumpere
terenul din spatele primăriei, consilierii PSD nu au votat, considerând că nu e necesar.

Dl. primar Bărculescu Cristinel-Neculai răspunde că nu este treaba dumnealui și că
trebuia să-i convingă la momentul respectiv.

Dna. consilier Ilie Maria intervine și spune că dacă vine cineva din privat și
construiește, cum poate să strice imaginea Primăriei? Primăria ar trebuii să-și gestioneze
terenurile care le are în proprietate că sunt închiriate cu chirii modice, nu să facă achiziții
aiurea, parcare se poate face și în spatele Primăriei, iar comisia de negociere a prețului care ați
constituit-o nu are nici o competență.

Dl. primar Bărculescu Cristinel-Neculai răspunde că terenurile Primăriei așa le-a
preluat, cu aceste chirii și că încearcă să le aducă înapoi, iar acolo la Tomescu este o singură
cameră, este și departe și nu ar fi în siguranță utilajele acolo.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 9 voturi „pentru” şi 4
„împotrivă”.

Preşedintele de şedinţă, dl. Chirap Neculai prezintă punctul trei al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020, înregistrat
sub nr. 3997 din 20.08.2020.

Discuții:
Discuții nu sunt. Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 9 voturi

„pentru”, 2 „împotrivă” şi dl. consilier Darabă Cătălin-Gheorghe părăseşte sala de
şedinţă, nu participă la vot.

Alte discuții nu mai sunt, președintele de ședință, dl. Chirap Neculai, declară închise
lucrările ședinței și mulțumește pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL,

CHIRAP Neculai- consilier local ROTARU Nina– jurist


