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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 29.01.2020 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. 9 din 20.01.2020, au fost convocaţi un număr de 13
consilieri în funcţie, cu invitaţia secretarului comunei nr. 301 din 20.01.2020.
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. Mărian Dorin anunţă că întărzie 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 16.12.2019.
Prezintă: Rotaru Nina – secretar general
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de
interes local ce vor fi executate de beneficiarii de ajutor social, în anul 2020.
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local
al comunei Dolheşti, judeţul Suceava, a situaţiilor financiare şi a anexelor acestora
întocmite pe secţiuni de funcţionare şi dezvoltare la 31 decembrie 2019.
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
4. Proiect de hotărâre de aprobare a numărului de 16 asistenţi personali pentru
persoanele cu handicap în anul 2020 din comuna Dolheşti, judeţul Suceava.
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
5. Proiect de hotărâre de stabilire a normei locale privind consumul de
combustibil pentru buldoexcavatorul Primăriei comunei Dolheşti.
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor de la nr. 1 la nr. 7 prevăzute
în art. 1 din HCL nr. 50 din 21.08.2019 pentru stabilirea nivelurilor valorilor impozabile,
impozitele şi taxele locale, şi alte taxe asimilate acestora, amenzile, chiriile şi tarifele
aplicabile pentru anul 2020.
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
7. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de CETĂŢEAN DE ONOARE

al comunei Dolheşti, judeţul Suceava, unor cadre militare din Ministerul Apărării
Naţionale care au fost în teatrul de operaţiuni din zonele de conflict, cadre din
Ministerul Afacerilor Interne, Sănătate şi Învăţământ, din comuna Dolheşti, judeţul
Suceava.
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază aferente funcţiilor
din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în aparatul de specialitate al
Primarului comunei Dolheşti, jud. Suceava, începând cu 01.01.2020
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
9. Prezentarea raportului de activitate a consilierilor locali pentru anul 2019
10. Probleme diverse.
Ulterior a fost omisă includerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea salariilor de
bază aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în aparatul
de specialitate al Primarului comunei Dolheşti, jud. Suceava începând cu 01.01.2020, drept
pentru care se supune la vot ordinea de zi cu Proiectul de hotărâre introdus și se aprobă cu 12
voturi „pentru”.
Se prezintă la şedinţă dl. consilier local Mărian Dorin.
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 16.12.2019.
Se supune la vot procesul verbal încheiat în şedinţa ordinară și se aprobă cu 13 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 face cunoscută adresa nr. 23034/10/2 din 14.01.2020
primită de la Instituţia Prefectului judeţul Suceava prin care ne aduce la cunoştinţă respectarea
prevederilor art. 136, alin. (3) şi art. 141 din OUG nr. 57/2019. Art. 136, alin. (3) face referire
la proiectele de hotărâre ale Consiliului Local însoţite de referatele de aprobare ale acestora şi
de alte documente de prezentare şi de motive, se înregistrează şi se transmit secretarului UATului, iar art. 141 prevede că trebuie consemnat în procesul verbal de şedinţă de către
preşedintele comisiei de specialitate care v-a aduce la cunoştinţă faptul că avizele comisiei de
specialitate au fost emise cu respectarea cvorumului prevăzut de lege.
Preşedintele de şedinţă, dna. Pandelea Viorica prezintă punctul doi al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni şi lucrări de interes local ce vor fi
executate de beneficiarii de ajutor social, în anul 2020.
Discuții:
Dna. consilier Ilie Maria arată că un Plan de acţiuni trebuie să cuprindă termeni de
realizare, persoane, obiective precise.
Dna. consilier Ştefan Viorica răspunde că Planul de acţiuni este întocmit conform
Legii 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificări şi completări, precum şi
normele de aplicare, iar pentru fiecare beneficiar se ţine evidenşa printr-o fişă în care sunt
cuprinse numărul de ore, munca prestată.
Dl. consilier Chirap Neculai întreabă câţi beneficiari sunt?

Dna. consilier Ştefan Viorica răspunde că sunt 21 de beneficiari, momentan.
Dna. consilier Ilie Maria răspunde nu este corect întocmit, s-a interesat la Consiliul
Judeţean şi v-a aduce un model cum ar trebuii sa fie întocmit.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi „pentru” şi 2
„împotrivă”.
Preşedintele de şedinţă, dna. Pandelea Viorica prezintă punctul trei al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al comunei
Dolheşti, judeţul Suceava, a situaţiilor financiare şi a anexelor acestora întocmite pe secţiuni
de funcţionare şi dezvoltare la 31 decembrie 2019.
Discuții:
Dl. consilier Darabă Cătălin-Gheorghe arată că documentele au fost puse în faţă, iar dl.
contabil nu a venit să explice, dl. primar Bărculescu Cristinel-Neculai intervine şi spune că vă
pot ajuta eu în măsura în care pot, este o reglare a bugetului local pe anul 2019.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi „pentru” şi 3
„abţineri”.
Preşedintele de şedinţă, dna. Pandelea Viorica prezintă punctul patru al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre de aprobare a numărului de 16 asistenţi personali pentru persoanele cu
handicap în anul 2020 din comuna Dolheşti, judeţul Suceava.
Discuții:
Dl. primar Bărculescu Cristinel-Neculai arată în cuvântul dumnealui că sunt 12
asistenţi personali în plată, 3 cereri depuse, iar ulterior dacă vor mai fi cereri se v-a supune
spre aprobarea Consiliului Local.
Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 12 voturi „pentru”, iar dl.
consilier Corduneanu Toader-Cristian părăseşte sala de şedinţă, nu participă la vot.
Preşedintele de şedinţă, dna. Pandelea Viorica prezintă punctul cinci al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre de stabilire a normei locale privind consumul de combustibil pentru
buldoexcavatorul Primăriei comunei Dolheşti.
Discuţii:
Dl. primar Bărculescu Cristinel-Neculai spune că s-a achiziţionat buldoexcavatorul,
este plătit aproape în totalitate şi împrumutul la CEC Bank Fălticeni, o singură rată mai
trebuie plătită, întrucât în cartea tehnică nu este prevăzut consumul, s-a constituit o comisie
tehnică care a mers în teren, pe drumul public din localitate şi au executat o lucrare, făcânduse o medie s-a constatat că, consumul este în medie de 7,5 litri/oră. În anexa 10 aprobată prin
HCL de stabilire a impozitelor şi taxelor locale, a fost cuprins şi închirierea utilajului cu
valoarea de 100 lei/oră.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 9 voturi „pentru” şi 4
„abţineri”.
Preşedintele de şedinţă, dna. Pandelea Viorica prezintă punctul şase al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre privind modificarea anexelor de la nr. 1 la nr. 7 prevăzute în art. 1 din HCL nr.
50 din 21.08.2019 pentru stabilirea nivelurilor valorilor impozabile, impozitele şi taxele locale, şi alte
taxe asimilate acestora, amenzile, chiriile şi tarifele aplicabile pentru anul 2020.

Discuții:
Dl. primar Bărculescu Cristinel-Neculai explică că se majorează cu inflaţia care este
4,6%, fiind prevăzut şi în Codul Fiscal.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 9 voturi „pentru”, 3
„abţineri” şi 1 vot „împotrivă”.
Preşedintele de şedinţă, dna. Pandelea Viorica prezintă punctul şapte al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de CETĂŢEAN DE ONOARE al comunei Dolheşti,
judeţul Suceava, unor cadre militare din Ministerul Apărării Naţionale care au fost în teatrul de
operaţiuni din zonele de conflict, cadre din Ministerul Afacerilor Interne, Sănătate şi Învăţământ, din
comuna Dolheşti, judeţul Suceava.

Discuții:
Dl. primar Bărculescu Cristinel-Neculai arată prin cuvântul dumnealui că sunt aceşti
copiii extraordinari care au fost în teatrul de operaţiuni din zonele de conflict şi trebuie să ne
mândrim cu ei, dna. Mitocaru Maria care face nişte acte de suflet, în fiecare an acordă premii
la copiii care au merite deosebite la învăţătură şi provin din familii sociale, iar restul sunt
persoane care s-au omis data trecută.
Dna. consilier Ilie Maria solicită buletine de vot pentru votul secret, având şi o
propunere ca în sala Primăriei să se pună fotografii cu toţi cetăţenii de onoare de până acum.
Dl. primar Bărculescu Cristinel-Neculai răspunde că este de acord, este o propunere
frumoasă.
Dna. consilier Ilie Maria părăseşte sala de şedinţă, nu participă la vot.
Proiectul de hotărâre este votat prin vot secret, conform tabelului anexat, pentru
fiecare persoană nominalizată. După votare, comisia de validare s-a retras pentru numărarea
voturilor în urma căreia s-a încheiat procesul verbal cu rezultatul votării, proiectul fiind
aprobat cu 12 voturi „pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dna. Pandelea Viorica prezintă punctul opt al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre aprobarea salariilor de bază la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară,
garantat în plată, aferente funcţiilor din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”, utilizate în
aparatul de specialitate al Primarului comunei Dolheşti, jud. Suceava, începând cu 01.01.2020,
înregistrat sub nr. 303 din 20.01.2020.

Discuții:
Dl. primar Bărculescu Cristinel-Neculai explică că sunt două funcţii publice, dintre
care, consilierului de achiziţii i s-a modificat denumirea, iar funcţiile contractuale se află sub
nivelul minim al salariului brut pe ţară garantat în plată, urmând ca după aprobarea bugetului
să fie majorate şi celelalte salarii ale personalului.
Dl. consilier Chirap Neculai intreabă care este salariul net care îl iau în mână salariaţii,
să fie trecut în grilă pentru a şti ce să votăm.
Dl. primar Bărculescu Cristinel-Neculai răspunde că poate spune acum salariul net al
fiecăruia din grilă, consilierul de achiziţii are 2600 lei iar ceilalţi au puţin peste 2000 lei net, în
funcţie de vechimea fiecăruia.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi „pentru”, 2
„abţineri” şi dl. consilier Darabă Cătălin-Gheorghe părăseşte sala de şedinţă, nu
participă la vot.
Preşedintele de şedinţă, dna. Pandelea Viorica prezintă punctul nouă al ordinei de zi:
Prezentarea raportului de activitate a consilierilor locali pentru anul 2019.

Dna. secretar Rotaru Nina anunţă că rapoartele de activitate s-au prezentat de către
toţi consilierii, fiind afişate la avizierul Primăriei.

Diverse:
Dl. primar Bărculescu Cristinel-Neculai spune că a venit bugetul, il pregătim şi în
şedinţa din februarie o sa-l supunem spre aprobare, iar de la Consiliul Judeţean
Dna. consilier Ilie Maria arată că în ultimii 4 ani a ridicat problema gunoiului ce se
aruncă în râpa de la părinţii ei şi nu s-a luat nici o măsura.
Dl. primar Bărculescu Cristinel-Neculai răspunde că o să meargă acolo să vadă ce
trebuie făcut şi o să se monteze şi camere de supraveghere.
Președintele de ședință declară închise lucrările de ședință.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
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SECRETAR GENERAL,
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