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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 19.02.2020 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Dolheşti, care are
loc în sala de şedinţe a Primăriei comunei Dolheşti, ora 1600.
Prin Dispoziţia primarului nr. 34 din 13.02.2020, au fost convocaţi un număr de 13
consilieri în funcţie, cu invitaţia secretarului comunei nr. 738 din 13.02.2020.
Preşedintele de şedinţă, dna. Pandelea Viorica, 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 12 consilieri, dl. Roman Mihai-Vasile anunţă că întârzie câteva minute.
Dna secretar, Rotaru Nina, informează că este asigurat cvorumul, şedinţa este legal
constituită şi lucrările şedinţei pot începe.
Președintele de ședință, dna. Pandelea Viorica, 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 ordinară din data
de 29.01.2020.
Prezintă: Rotaru Nina – secretar general
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2020, estimările
pentru anii 2021, 2022, 2023 și a utilizării excedentului bugetului local în sumă de 1.068.020 lei
pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare: suma de 2.239 lei în cadrul proiectului
„Amenajare teren sport la Școala Dolheștii Mici” și suma de 1.065.781 lei pentru execuție
„Modernizare, renovare și dotare Cămin Cultural sat Dolheștii Mari, comuna Dolhești,
județul Suceava”, înregistrat sub nr. 283 din 17.01.2020;
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de pază și ordine publică pe
timp de noapte, al comunei Dolhești, județul Suceava, pentru anul 2020, înregistrat sub nr.
282 din 17.01.2020.
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
4. Proiect de hotărâre de aprobare a execuției obiectivului „Îmbrăcăminte
bituminoasă ușoară în satele Dolheștii Mici și Valea Bourei, etapa a II a, pe următoarele
tronsoane de drumuri: de la Crăciun Elena până la pod Ioachim, de la Murgoci Ana până la
Vieriu Mihai și de la DJ 208 E până la Marian Valerică” în valoare de 423.729,58 lei, fără
TVA, înregistrat sub nr. 284 din 17.01.2020.
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
5. Probleme diverse.
Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu 12 voturi „pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dna. Pandelea Viorica, dă cuvântul dnei. secretar Rotaru Nina,
pentru a prezenta punctul unu al ordinei de zi: Supunerea spre aprobare a procesului verbal
încheiat în şedinţa ordinară din data de 29.01.2020.
Se supune la vot procesul verbal încheiat în şedinţa ordinară și se aprobă cu 12 voturi
„pentru”.

Dna. secretar 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.
Dna. secretar Rotaru Nina prezintă conf. art. 140, alin. (3) din OUG nr. 57/2019, motivarea
necontrasemnării Hotărârii nr. 7 din 29.01.2020 privind stabilirea salariilor de bază aferente
funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale „Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al
Primarului com. Dolhești, ca fiind ilegală, în sensul: coeficientul stabilit a fost înmulțit cu salariul
minim pe economie conf. HGR nr. 937/2018, cu aplicabilitate din 2019, care este abrogat.
Dl. consilier Chirap Neculai prin cuvântul dânsului arată că această problemă trebuia
discutată cu primarul și nu prezentată Consiliului Local.
Dna. secretar Rotaru Nina răspunde că a prezentat această situație domnului primar, dar nu a
fost ascultată și arată că are obligația de a motiva Consiliului Local necontrasemnarea hotărârii ca
ilegală.
Dl. primar Bărculescu Cristinel-Neculai intervine în discuție și spune că o să de-a altă
hotărâre, deoarece dna. secretar nu a comunicat că nu a fost calculat corect stabilirea salariilor,
aducându-i la cunoștință cu 2 ore înainte de ședință.
Dna. secretar Rotaru Nina a prezentat Codul Administrativ cu privire la art. 140, alin. (3).
Dl. primar Bărculescu Cristinel-Neculai arată prin cuvântul dumnealui să nu citească cărți în
ședință, să-și facă datoria, să aibă în evidență compartimentele aflate în subordine, să nu aibă alte
preocupări, să de-a dovadă de responsabilitate și să nu se facă de râs în fața Consiliului Local.
Dna. secretar Rotaru Nina a intervenit cu un drept la replică și nu i s-a dat voie să vorbească.
Preşedintele de şedinţă, dna. Pandelea Viorica prezintă punctul doi al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2020, estimările pentru anii 2021,
2022, 2023 și a utilizării excedentului bugetului local în sumă de 1.068.020 lei pentru finanțarea
cheltuielilor secțiunii de dezvoltare: suma de 2.239 lei în cadrul proiectului „Amenajare teren sport
la Școala Dolheștii Mici” și suma de 1.065.781 lei pentru execuție „Modernizare, renovare și
dotare Cămin Cultural sat Dolheștii Mari, comuna Dolhești, județul Suceava”, înregistrat sub nr.
283 din 17.01.2020.
Discuții:
Dl. primar Bărculescu Cristinel-Neculai spune că excedentul este cel discutat în ședința
trecută, bugetul a fost împărțit pe nevoile comunei, pe investiții, iar la salarii s-a explicat salariaților
că atât poate oferi comuna Dolhești.
Dl. consilier Chirap Neculai întreabă câți bani strânge comuna Dolhești din impozite și taxe
și dacă ajung acești bani.
Se prezintă la şedinţă dl. consilier local Roman Mihai-Vasile.
Dl. primar Bărculescu Cristinel-Neculai răspunde că o să se facă o ședință cu toți salariații,
să se facă echipe care să meargă pe teren pentru colectarea impozitelor, nu se poate cheltuii ceva ce
nu este.
Dl. consilier Corduneanu Toader-Cristian arată prin cuvântul dânsului că dacă tot se
constituie echipe și se merge pe teren, să se facă măsurători și la noile construcții.
Dl. primar Bărculescu Cristinel-Neculai spune că nu s-au prins bani la vouchere de vacanță
și că la salarii s-a dat 30% din buget, dar că tot nu ajunge, salariații vrând și mai mult. S-a interesat
și la Primăria comunei Vadu Moldovei, acolo salariile sunt mai mari dar au și buget mai mare.
Dl. consilier Chirap Neculai întreabă câți salariați sunt la Primăria comunei Vadu Moldovei?
Dl. primar Bărculescu Cristinel-Neculai răspunde că sunt mai puțini angajați și că acolo un
salariat ține atribuțiile a 3 compartimente, iar la Primăria comunei Dolhești, într-un compartiment
sunt căte 3 salariați.

În continuare dl. primar arată în cuvântul dumnealui că o să angajeze specialiști, dl. consilier
Chirap Neculai intervine și întreabă cu ce bani o să plătească?
Dl. primar Bărculescu Cristinel-Neculai răspunde că o să se găsească soluții pentru că este
nevoie de oameni competenți, iar problema salariilor o să mai fie discutată și în ședința de luna
următoare.
În continuare, dl. primar face precizări referitoare la buget, că o să fie cumpărat un server la
care vor fi conectate toate calculatoarele pentru o operativitate mai mare, au fost prinși în buget și
80.000 lei pentru a achiziționa pământul de lângă Primărie deoarece o să ne fie necesar pentru
extinderea locației, aici suntem îngrămădiți, iar dacă dl. Iftode își va face publică intenția de a vinde
și actele vor fi în regulă, o să cumpărăm, dacă nu, banii respectivi vor fi folosiți la achiziționarea
unui microbuz pentru școală.
Dl. consilier Chirap Neculai arată prin cuvântul dumnealui că ar fi bine să se cumpere unul
mai mare cu 30 de locuri.
Dl. primar Bărculescu Cristinel-Neculai mai precizează că la buldoexcavator va fi cumpărat
un tocător de vegetație pentru a păstra drumurile curate, au mai fost prinși bani la Bisericile din
satele Valea Bourei, Dolheștii Mici și Dolheștii Mari, la cimitirul de la Biserica din Dolheștii Mici,
în urma ploilor abundente este necesară repararea gardului, pentru școală s-au prins bani necesari
pentru acordarea burselor copiilor cu rezultate bune la învățătură, decontarea navetei profesorilor,
va mai fi extins și sistemul video de supraveghere.
Dl. consilier Corduneanu Toader-Cristian intervine și spune că ar mai trebui coșuri de gunoi
și pe alee, iar dl. primar răspunde că o să fie montate coșuri pe alee în continuare, restul banilor
merg la investiții, SF-uri proiecte, cote ISC, mediu, acesta fiind în mare bugetul.
Dna. secretar Rotaru Nina întreabă care a fost cvorumul voturilor a comisiilor de specialitate
care au avizat proiectul de hotărâre:
- Comisia juridică: avizează nefavorabil proiectul de hotărâre cu 2 voturi „împotrivă„ și 1
„abținere”;
- Comisia pentru învățământ: avizează favorabil proiectul de hotărâre cu 2 voturi „pentru”,
1 ”împotrivă” și 2 nu au participat;
- Comisia economică: avizează proiectul de hotărâre cu 5 voturi „pentru”.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 9 voturi „pentru”, 2 „abțineri”,
iar dnii. Darabă Cătălin-Gheorghe și Corduneanu Toader-Cristian părăsesc sala de ședință,
nu participă la vot.
Preşedintele de şedinţă, dna. Pandelea Viorica prezintă punctul trei al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de pază și ordine publică pe timp de noapte, al
comunei Dolhești, județul Suceava, pentru anul 2020, înregistrat sub nr. 282 din 17.01.2020.
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 nefavorabil proiectul de hotărâre cu 2 voturi „împotrivă„ și 1
„pentru”;
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi „pentru” şi 2 „abţineri”.
Preşedintele de şedinţă, dna. Pandelea Viorica prezintă punctul patru al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre de aprobare a execuției obiectivului „Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară în
satele Dolheștii Mici și Valea Bourei, etapa a II a, pe următoarele tronsoane de drumuri: de la
Crăciun Elena până la pod Ioachim, de la Murgoci Ana până la Vieriu Mihai și de la DJ 208 E
până la Marian Valerică” în valoare de 423.729,58 lei, fără TVA, înregistrat sub nr. 284 din
17.01.2020.
Discuții:

Dl. primar Bărculescu Cristinel-Neculai spune că a fost sesizat și se va face o modificare, în
loc de Murgoci Ana, va fi Liuțe Ioan, iar tronsonul de la Crăciun Elena, corect este Crăciun Aurica,
drept pentru care se va face modificări în hotărâre.
Dna. secretar Rotaru Nina întreabă care a fost cvorumul voturilor a comisiilor de specialitate
care au avizat proiectul de hotărâre:
- Comisia economică: avizează proiectul de hotărâre cu 5 voturi „pentru”.
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 13 voturi „pentru”.
Diverse:
Dl. primar anunță că va pleca în concediu în perioada 20.02-28.02.2020.
Președintele de ședință declară închise lucrările de ședință.
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