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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 25.06.2020 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. 113 din 19.06.2020, au fost convocaţi un număr de 13
consilieri în funcţie, cu invitaţia secretarului comunei nr. 2771 din 19.06.2020.

Preşedintele de şedinţă, dl. Roman Mihai Vasile, 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 10 consilieri, dna. Vieru Mihaela și dnii. Mărian Dorin și
Corduneanu Toader-Cristian nu pot ajunge din cauza unor probleme personale și au solicitat
să fie învoiți.

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

Președintele de ședință, dl. Roman Mihai Vasile, 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 13.05.2020 și a procesului verbal încheiat în ședința extraordinară din data de
18.05.2020;

Prezintă: Rotaru Nina – secretar general
2. 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. 1868 din 04.05.2020;

Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a

cheltuielilor neeligibile în sumă de 140147,67 lei a obiectivului de
investiție ”Modernizarea sistemului de iluminat stradal în comuna Dolhești, județul
Suceava” înregistrat sub nr. 1867 din 04.05.2020;

Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
4. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ”Achiziționare

accesorii pentru dotarea buldoexcavatorului în comuna Dolhești, județul Suceava”,
înregistrat sub nr. 1869 din 04.05.2020;

Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și
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Memoriu justificativ pentru obiectivul de investiții ”Achiziționare accesorii pentru
dotarea buldoexcavatorului în comuna Dolhești, județul Suceava”, înregistrat sub nr.
1870 din 04.05.2020;

Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
6. Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 5 din 29

ianuarie 2020, înregistrat sub nr. 1871 din 04.05.2020;
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună

7. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile:
iulie, august și septembrie 2020, înregistrat sub nr. 2747 din 18.06.2020;

Inițiator:Mihai-Vasile Roman, consilier local
8. Probleme diverse.
Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu 10 voturi „pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dl. Roman Mihai-Vasile, 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 13.05.2020 și a procesului verbal încheiat în
ședința extraordinară din data de 18.05.2020.

Se supune la vot procesul verbal încheiat în şedinţa ordinară și se aprobă cu 10 voturi
„pentru”.

Se supune la vot procesul verbal încheiat în şedinţa extraordinară și se aprobă cu 10
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.

Preşedintele de şedinţă, dl. Roman Mihai-Vasile prezintă punctul doi 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:
Dna. consilier Ilie Maria arată prin cuvântul dânsei că a citit în materialele transmise

că se desființează 3 posturi, unul de la Compartimentul audit, unul de la agricol și unul de la
economic și dorește să explice dna. responsabilă cu resurse umane de ce mai este nevoie de
muncitori și ce fac ei concret.

Dl. primar Bărculescu Cristinel-Neculai ia cuvântul și arată că acum dorește doar să
fie aprobată transformarea din funcție publică în funcție contractuală, iar în momentul în care
se vor scoate la concurs se vor stabili atribuțiile prin fișa postului.

Dna. consilier Ilie Maria insistă asupra atribuțiilor și dorește să i se spună clar ce fac
persoanele respective.

Dl. primar Bărculescu Cristinel-Neculai răspunde că un muncitor poate să facă orice,
să măture, să văruiască, dar mai este nevoie și de un șofer și un zidar.

Dna. consilier Ilie Maria răspunde că poate faceți un post și de fotoreporter...
Dna. secretar Rotaru Nina întreabă care a fost cvorumul voturilor a comisiilor de

specialitate care au avizat proiectul de hotărâre:
 Comisia juridică: avizează favorabil proiectul de hotărâre cu majoritate de

voturi.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 6 voturi „pentru” şi 4

„abţineri”.
Preşedintele de şedinţă, dl. Roman Mihai-Vasile prezintă punctul trei al ordinei de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și a cheltuielilor



neeligibile în sumă de 140147,67 lei a obiectivului de investiție ”Modernizarea sistemului de
iluminat stradal în comuna Dolhești, județul Suceava.

Discuții:
Dl. primar Bărculescu Cristinel-Neculai explică că s-a lansat o nouă linie de finanțare

prin care dorim să schimbăm toate becurile și toate transformatoarele din comună, prin
digitalizare, o să fie un iluminat public modern și nu aș vrea să ratăm această ocazie de a
accesa aceste fonduri.

Dna. consilier Ilie Maria întreabă dacă proiectul este prin fonduri europene și dacă este
cu alimentare prin panouri fotovoltaice?

Dl. primar Bărculescu Cristinel-Neculai răspunde că proiectul nu este prevăzut cu
alimentare prin panouri fotovoltaice și că sunt de respectat niște condiții.

Dna. consilier Ilie Maria arată prin cuvântul dumneaei că tot proiectul este de 5
miliarde de lei și că anul trecut s-a mai modernizat odată iluminatul public și e cam mult 360
de becuri și numai 2 transformatoare. Dacă tot ați făcut un proiect, de ce nu l-ați făcut cu
panouri fotovoltaice așa cum este în comuna Tătăruși?

Dl. consilier Chirap Neculai intervine și spune că este a 3 a comună din țară cu
iluminat public prin alimentare cu panouri fotovoltaice.

Dl. primar Bărculescu Cristinel-Neculai întreabă când au accesat fondurile?
Dl. consilier Chirap Neculai răspunde că în urmă cu 10 ani.
Dl. primar Bărculescu Cristinel-Neculai răspunde că acum proiectul numai este cu

alimentare prin panouri fotovoltaice, iar pe zona principală unde becurile au fost deja
schimbate nu se vor mai face modificări.

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

 Comisia juridică: avizează favorabil proiectul de hotărâre cu majoritate de
voturi;

 Comisia economică: avizează favorabil proiectul de hotărâre cu majoritate de
voturi;

 Comisia pentru învățământ: avizează favorabil proiectul de hotărâre cu
majoritate de voturi.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi „pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dl. Roman Mihai-Vasile prezintă punctul patru al ordinei de

zi: Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ”Achiziționare accesorii pentru
dotarea buldoexcavatorului în comuna Dolhești, județul Suceava.

Discuții:
Dl. primar Bărculescu Cristinel-Neculai arată prin cuvântul dumnealui că este un

proiect finanțat prin GAL din care s-a achiziționat buldoexcavatorul, iar pentru că a rămas o
sumă de bani a propus achiziționarea unui tocător de vegetație și a unei perii stradale.

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

 Comisia economică: avizează favorabil proiectul de hotărâre cu majoritate de
voturi;

 Comisia pentru învățământ: avizează favorabil proiectul de hotărâre cu
majoritate de voturi;

 Comisia juridică: avizează favorabil proiectul de hotărâre cu majoritate de voturi.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi „pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dl. Roman Mihai-Vasile prezintă punctul cinci al ordinei de

zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici și Memoriu



justificativ pentru obiectivul de investiții ”Achiziționare accesorii pentru dotarea
buldoexcavatorului în comuna Dolhești, județul Suceava.

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

specialitate care au avizat proiectul de hotărâre:
 Comisia economică: avizează favorabil proiectul de hotărâre cu majoritate de

voturi;
 Comisia pentru învățământ: avizează favorabil proiectul de hotărâre cu

majoritate de voturi;
 Comisia juridică: avizează favorabil proiectul de hotărâre cu majoritate de

voturi.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi „pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dl. Roman Mihai-Vasile prezintă punctul șase al ordinei de

zi: Proiect de hotărâre privind revocarea Hotărârii Consiliului Local nr. 5 din 29 ianuarie
2020.

Discuții:
Dna. consilier Ilie Maria întreabă ce s-a greșit și ce se corectează?
Dna. secretar Rotaru Nina răspunde că începând cu ianuarie 2020 s-a aplicat indicele

de inflație de 4,6% la impozite și taxe, fiind modificat și în program. Ulterior s-a constatat că
orice majorare aprobată în anul în curs are aplicabilitate, conf. Codului Fiscal, cu anul următor,
astfel s-a solicitat echipei SDG care administrează programul de impozite și taxe să se facă
modificarea, revenindu-se la impozitele și taxele aprobate prin HCL nr. 5/21.08.2019. Sumele
încasate în luna ianuarie vor fi raportate pentru anul următor.

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

 Comisia economică: avizează favorabil proiectul de hotărâre cu majoritate de
voturi;

 Comsia juridică: avizează favorabil proiectul de hotărâre cu majoritate de voturi.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi „pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dl. Roman Mihai-Vasile prezintă punctul șapte al ordinei de

zi: Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile: iulie, august și
septembrie 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 favorabil proiectul de hotărâre cu majoritate de

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

Diverse:
Dna. consilier Ilie Maria dorește să informeze, că referitor la situația cu care ne

confruntăm în aceste zile privind ploile torențiale, în zona părinților dânsei era un dâmbuleț
care oprea apa, iar persoana care era venită cu buldoexcavatorul pentru efectuarea unor lucrări
acolo, a stricat dâmbulețul respectiv, neluând în seamă că i s-a atras atenția să nu îl strice.
Acum s-a format o râpă unde apa ajunge în curtea părinților dânsei și i se pare normal ca cel
care este pe buldoexcavator să știe exact ce are de făcut.



Dl. consilier Chirap Neculai ia cuvântul și spune că Pelin Neculai a făcut un șanț
betonat în fața porții, iar acesta a fost acoperit de mâl și mizerii aduse de ploile torențiale din
ultimul timp, și ar trebuii de mers și de luat măsuri.

Dl. primar Bărculescu Cristinel-Neculai o atenționează pe dna. viceprimar să-și noteze
pentru a putea merge ulterior la fața locului.

Dna. secretar Rotaru Nina anunță că întrucât în ROF al Consiliului Local a fost
cuprins modul de convocare al consilierilor locali la ședință prin telefon, iar materialele vor fi
transmise prin e-mail, drept pentru care îi roagă pe domnii consilieri să transmită adresele de
e-mail, iar pentru cei care nu au, vor consulta materialelel la sediul Primăriei.

Dna. consilier Ilie Maria anunță că nu a primit Regulamentul, iar dna. secretar
intervine și spune că a fost transmis la toți consilierii, iar cei care nu îl au pot solicita și li se
va înmâna câte o copie.

Președintele de ședință declară închise lucrările de ședință.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL,

ROMAN Mihai Vasile- consilier local ROTARU Nina– jurist


