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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 16.11.2020 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Dolheşti,
care are loc în sala de şedinţe a Primăriei comunei Dolheşti, ora 0830.

Prin Dispoziţia primarului nr. 194 din 10.11.2020, au fost convocaţi un număr de 13
consilieri în funcţie, cu invitaţia secretarului comunei nr. 5510 din 10.11.2020.

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 13 consilieri.

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. Supunerea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa
extraordinară, convocată de îndată din data de 02.11.2020;

Prezintă: Rotaru Nina – secretar general
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul

2020, înregistrat la Primăria comunei Dolhești sub nr. 4293 din 01.09.2020;
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună

3. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statul de funcții
al aparatului de specialitate al primarului comunei Dolhești, județul Suceava, pe anul
2020, înregistrat sub nr. 4291 din 01.09.2020;

Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor sociale pentru

anul școlar 2020-2021 al elevilor beneficiari de la Școala Gimnazială ”Hatmanul
Șendrea” Dolhești, înregistrat sub nr. 5449 din 05.11.2020.

Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu 13 voturi „pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dna. Vieriu Mihaela, 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, conovcată de îndată din data de 02.11.2020.

Se supune la vot procesul verbal încheiat în şedinţa extraordinară și se aprobă cu 12
voturi „pentru”, dna consilier Ilie Maria nu participă la vot deoarece nu a fost la ședința
extraordinară din data de 02.11.2020.

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, dna. Vieriu Mihaela prezintă punctul doi al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020.
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Discuții:
Dl primar Bărculescu Cristinel-Neculai arată în cuvântul dumnealui că referitor la

proiectul de hotărâre, ca la orice sfârșit de an, acolo unde au rămas bani s-au dus acolo unde
sunt datorii. Se va mai face o rectificare pentru achiziționarea de electronice pentru școală,
este un proiect prin care se alocă mulți bani și trebuie să ne înscriem și noi.

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

 Comisia juridică: avizează favorabil, cu majoritate de voturi ”pentru”;
 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 12 voturi „pentru” şi 1

„abținere”.
Preşedintele de şedinţă, dna. Vieriu Mihaela prezintă punctul trei al ordinei de zi:

Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statul de funcții al aparatului de
specialitate al primarului comunei Dolhești, județul Suceava, pe anul 2020.

Discuții:
Discuții nu sunt. Dna. secretar Rotaru Nina întreabă care a fost cvorumul voturilor a

comisiilor de specialitate care au avizat proiectul de hotărâre:
 Comisia juridică: avizează favorabil, cu majoritate de voturi ”pentru”;
 Comisia economică: avizează favorabil, cu majoritate de voturi ”pentru”;

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi „pentru”și 1
„abținere”.

Preşedintele de şedinţă, dna. Vieriu Mihaela prezintă punctul patru al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor sociale pentru anul școlar 2020-
2021 al elevilor beneficiari de la Școala Gimnazială ”Hatmanul Șendrea” Dolhești.

Discuții:
Dna. consilier Vieriu Mihaela arată în cuvântul dumneai că s-au depus un număr de 10

dosare și s-au propus pentru validare tot 10 dosare, iar suma va fi de 100 lei.
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 13 voturi „pentru”.
Domnul primar Bărculescu Cristinel-Neculai în cuvântul dumnealui face referire la

Organigramă și anume că se va înființa un nou serviciu. Evaluarea salariaților se va face după
rezultatul controlului Curții de Conturi, calificative se vor acorda și față de serviciile prestate
de salariați către populație, iar salarizarea se va face în funcție de buget, dacă acesta va scădea,
automat vor scădea și salariile. În următoarea perioadă, spațiul de la dispensar va fi predat d-
nei doctor exact cât a avut prin contractul de închiriere, la preț încă se lucrează, utilitățile vor
fi achitate separat, iar spațiul rămas liber va fi împărțit prin proiect de hotărâre pentru
cabinetul stomatologic și farmaceutic.

În continuare, d-nul Crăciun Costică propune 2 membri care să facă parte din Consiliul
de administrație al Școlii Gimnaziale ”Hatmanul Șendrea” conform adresei școlii nr.
2224/24.09.2020, și anume: dna consilier local, Pandelea Viorica și dna consilier local, Sandu
Felicia-Maria.



Domnul primar anunță că din partea aparatului de specialitate al primarului, rămâne în
continuare să facă parte din Cosiliul de administrație, dna Roman Iulia Maria.

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


