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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 30.03.2020 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Dolheşti,
care are loc în sala de şedinţe a Primăriei comunei Dolheşti, ora 0900 în prezența primarului,
viceprimarului- Ștefan Viorica, care este si consilier local, președintelui de ședință și a
secretarului.

Prin Dispoziţia primarului nr. 67 din 23.03.2020, au fost convocaţi un număr de 13
consilieri în funcţie, cu invitaţia secretarului comunei nr. 1327 din 23.03.2020.

În Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului Local fiind cuprins la art.
97 situațiile excepționale constatate de către autoritățile abilitate precum, epidemiile,
pandemiile, fenomene naturale extreme, cutremur, acte de terorism și alte situații care fac
imposibilă prezența consilierilor locali la locul desfășurării ședințelor Consiliului Local sau
ale comisiilor de specialitate, s-a propus să se desfășoare prin mijloace electronice- telefonic
prin apelarea pe rând a consilierilor locali de către secretarul general al comunei în prezența
președintelui de ședință.Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare
și funcționare a consiliului local va fi suspus spre aprobarea consiliului local. În acest sens nu
s-au depus amendamente de către consilierii locali, rămânând stabilit propunerea făcută,
respectiv supunerea spre aprobare a ordinei de zi cu materialele propuse, telefonic, dat fiind
instituirea stării situației de urgență de către Președintele Românie prin Decretul nr. 195 din
16 martie 2020.

La orele 900 s-au deschis lucrările ședinței de către președintele de ședință,dna
Pandelea Viorica, dând cuvântul secretarului gheneral al comunei pentru a apela pe rând
consilierii locali, conform listei de prezență.

Întrucât materialele au fost transmise la mapă, secretarul general al comunei prezintă
ordinea de zi, astfel:

1. Supunerea spre aprobare a procesului verbal încheiat în ședința ordinară a
consiliului local din data 19.02.2020.

Prezintă : Nina Rotaru, secretar general
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de

organizare și funcționare a Consiliului local al comunei Dolhești, înregistrat sub
nr. 286 din 17.01.2020.

Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu- primar comună.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea demolării Remiza și grup sanitar Cămin

Cultural aflate în domeniul privat al comunei Dolhești, județul Suceava,
înregistrat sub nr. 287 din 17.01.2020.

Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu- primar comună.
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4. Proiect de hotărâre privind asumarea/neasumarea responsabilității organizării și
derulării procedurilor de atribuire a contractelor / acordurilor – cadru pentru
achiziția produselor aferente Programului și a contractelor /acordurilor-cadru
de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative, pentru
implementarea Programului pentru anul școlar 2020-2021 și perioada
următoare ,până în anul 2023, înregistrat sub nr. 788 din 18.02.2020.

Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu- primar comună.

5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe următoarele 3
luni, respective: aprilie, mai și iunie 2020, înregistrat sub nr. 1323 din 23.03.2020;

Inițiator: Viorica Pandelea- consilier local

6. Raport privind starea economică, socială și mediu a comunei Dolhești pe anul
2019 și Raportul aupra situației gestinării bunurilor Primăriei comunei Dolhești
pe anul 2019, înregistrat sub nr. 1294 din 19.03.2020.

Prezintă: Cristinel Neculai Bărculescu

7. Probleme diverse.
și suplimentarea ordinei de zi prin referatul primarului nr. 1427/29.03.2020 cu

proiectul de hotărâre privind acordarea de sprijin cu produse alimentare în valoare de maxim
30 lei de persoană/zi din bugetul local, persoanelor în vârstă de peste 65 de ani fără susținători
și bolnave din comuna Dolhești, județul Suceava pe perioada stării de urgență.

Primul consilier apelat este dl. APETROAE NICOLAE, care a fost întrebat de către
secretarul general al comunei care este opțiunea de vot privind:

- ordinea de zi- ”pentru”;
- suplimentarea ordinei de zi- ”pentru”;
- procesul verbal din data de 19.02.2020- ”pentru”;
- PH privind aprobare ROF CL- ”pentru”;
- PH privind demolare remiză și grup sanitar Cămin Cultural- ”pentru”;
- PH privind neasumarea responsabilității organizării și derulării proceduri de

atribuire a contractelor pentru achiziții produse aferente Programului pentru
anul școlar 2020-2021 și până în anul 2023- ”pentru”;

- PH privind alegerea președintelui de ședință Roman Mihai pentru lunile aprilie,
mai și iunie 2020- ”pentru”;

- PH privind acordarea de sprijin cu produse alimentare în valoare de maxim 30
lei de persoană/zi din bugetul local, persoanelor în vârstă de peste 65 de ani
fără susținători și bolnave din comuna Dolhești, județul Suceava pe perioada
stării de urgență- ”pentru”;

alte discuții și propuneri nu sunt și se apelează dl. consilier APETROAIE PETRU, care a
fost întrebat de către secretarul general al comunei care este opțiunea de vot privind:

- ordinea de zi- ”pentru”;
- suplimentarea ordinei de zi- ”pentru”;
- procesul verbal din data de 19.02.2020- ”pentru”;
- PH privind aprobare ROF CL- ”pentru”;



- PH privind demolare remiză și grup sanitar Cămin Cultural- ”pentru”;
- PH privind neasumarea responsabilității organizării și derulării proceduri de

atribuire a contractelor pentru achiziții produse aferente Programului pentru
anul școlar 2020-2021 și până în anul 2023- ”pentru”;

- PH privind alegerea președintelui de ședință Roman Mihai pentru lunile aprilie,
mai și iunie 2020- ”pentru”;

- PH privind acordarea de sprijin cu produse alimentare în valoare de maxim 30
lei de persoană/zi din bugetul local, persoanelor în vârstă de peste 65 de ani
fără susținători și bolnave din comuna Dolhești, județul Suceava pe perioada
stării de urgență- ”pentru”;

alte discuții și propuneri nu sunt și se apelează dl. consilier CHIRAP VASILE, care a fost
întrebat de către secretarul general al comunei care este opțiunea de vot privind:

- ordinea de zi- ”pentru”;
- suplimentarea ordinei de zi- ”pentru”;
- procesul verbal din data de 19.02.2020- ”pentru”;
- PH privind aprobare ROF CL- ”pentru”;
- PH privind demolare remiză și grup sanitar Cămin Cultural- ”pentru”;
- PH privind neasumarea responsabilității organizării și derulării proceduri de

atribuire a contractelor pentru achiziții produse aferente Programului pentru
anul școlar 2020-2021 și până în anul 2023- ”pentru”;

- PH privind alegerea președintelui de ședință Roman Mihai pentru lunile aprilie,
mai și iunie 2020- ”pentru”;

- PH privind acordarea de sprijin cu produse alimentare în valoare de maxim 30
lei de persoană/zi din bugetul local, persoanelor în vârstă de peste 65 de ani
fără susținători și bolnave din comuna Dolhești, județul Suceava pe perioada
stării de urgență- ”pentru”,

Dl.consilier Chirap Vasile propune să se verifice în lista întocmită cu cele 38 de persoane
dacă sunt trecute d-nele Bițică, Muscalu Catinca, Jitariu Elena și Borhan, în cazul în care nu
se regăsesc în listă să fie trecute pentru că sunt persoane în vârstă și singure;
se apelează dl. consilier CHIRAP NECULAI, care a fost întrebat de către secretarul general
al comunei care este opțiunea de vot privind:

- ordinea de zi- ”pentru”;
- suplimentarea ordinei de zi- ”pentru”;
- procesul verbal din data de 19.02.2020- ”pentru”;
- PH privind aprobare ROF CL- ”pentru”;
- PH privind demolare remiză și grup sanitar Cămin Cultural- ”pentru”;
- PH privind neasumarea responsabilității organizării și derulării proceduri de

atribuire a contractelor pentru achiziții produse aferente Programului pentru
anul școlar 2020-2021 și până în anul 2023- ”pentru”;

- PH privind alegerea președintelui de ședință Roman Mihai pentru lunile aprilie,
mai și iunie 2020- ”pentru”;

- PH privind acordarea de sprijin cu produse alimentare în valoare de maxim 30
lei de persoană/zi din bugetul local, persoanelor în vârstă de peste 65 de ani



fără susținători și bolnave din comuna Dolhești, județul Suceava pe perioada
stării de urgență- ”pentru”;

alte discuții și propuneri nu sunt și se apelează dl. consilier CORDUNEANU TOADER-
CRISTIAN, care a fost întrebat de către secretarul general al comunei care este opțiunea de
vot privind:

- ordinea de zi- ”pentru”;
- suplimentarea ordinei de zi- ”pentru”;
- procesul verbal din data de 19.02.2020- ”pentru”;
- PH privind aprobare ROF CL- ”abținere”, deoarece nu este de acord cu pensia

specială a aleșilor locali;
- PH privind demolare remiză și grup sanitar Cămin Cultural- ”pentru”;
- PH privind neasumarea responsabilității organizării și derulării proceduri de

atribuire a contractelor pentru achiziții produse aferente Programului pentru
anul școlar 2020-2021 și până în anul 2023- ”pentru”;

- PH privind alegerea președintelui de ședință Roman Mihai pentru lunile aprilie,
mai și iunie 2020- ”pentru”;

- PH privind acordarea de sprijin cu produse alimentare în valoare de maxim 30
lei de persoană/zi din bugetul local, persoanelor în vârstă de peste 65 de ani
fără susținători și bolnave din comuna Dolhești, județul Suceava pe perioada
stării de urgență- ”pentru”;

alte discuții și propuneri nu sunt și se apelează dl. consilier DARABĂ GHEORGHE-
CĂTĂLIN, care a fost întrebat de către secretarul general al comunei care este opțiunea de
vot privind:

- ordinea de zi- ”pentru”;
- suplimentarea ordinei de zi- ”pentru”;
- procesul verbal din data de 19.02.2020- ”pentru”;
- PH privind aprobare ROF CL- ”abținere”;
- PH privind demolare remiză și grup sanitar Cămin Cultural- ”pentru”;
- PH privind neasumarea responsabilității organizării și derulării proceduri de

atribuire a contractelor pentru achiziții produse aferente Programului pentru
anul școlar 2020-2021 și până în anul 2023- ”pentru”;

- PH privind alegerea președintelui de ședință Roman Mihai pentru lunile aprilie,
mai și iunie 2020- ”pentru”;

- PH privind acordarea de sprijin cu produse alimentare în valoare de maxim 30
lei de persoană/zi din bugetul local, persoanelor în vârstă de peste 65 de ani
fără susținători și bolnave din comuna Dolhești, județul Suceava pe perioada
stării de urgență- ”pentru”;

Domnul Darabă Cătălin fiind președintele comieiei de specialitate pentru administrație
publică locală, juridică și de disciplină, a răspuns că pentru PH privind modificarea ROF al
CL,PH privind demolarea Remiză și grup sanitar Cămin Cultural, PH privind neasumarea
responsabilității organizării și derulării procedurilor de distribuire a contractelor /acorduri
pentru achiziția produselor pentru școlari s-au acordat rapoarte de avizare favorabile fiind
aprobate în unanimitate de voturi,,pentru” drept pentru care acordă aviz favorabil.



Alte discuții și propuneri nu sunt și se apelează dna. consilier ILIE MARIA, care a fost
întrebată de către secretarul general al comunei care este opțiunea de vot privind:

- ordinea de zi- ”pentru”;
- suplimentarea ordinei de zi- ”pentru”;
- procesul verbal din data de 19.02.2020- ”pentru”;
- PH privind aprobare ROF CL- ”pentru”;
- PH privind demolare remiză și grup sanitar Cămin Cultural- ”pentru”;
- PH privind neasumarea responsabilității organizării și derulării proceduri de

atribuire a contractelor pentru achiziții produse aferente Programului pentru
anul școlar 2020-2021 și până în anul 2023- ”pentru”;

- PH privind alegerea președintelui de ședință Roman Mihai pentru lunile aprilie,
mai și iunie 2020- ”pentru”;

- PH privind acordarea de sprijin cu produse alimentare în valoare de maxim 30
lei de persoană/zi din bugetul local, persoanelor în vârstă de peste 65 de ani
fără susținători și bolnave din comuna Dolhești, județul Suceava pe perioada
stării de urgență- ”pentru;

alte discuții și propuneri nu sunt și se apelează dl. consilier ILIUȚE CONSTANTIN, care a
fost întrebat de către secretarul general al comunei care este opțiunea de vot privind:

- ordinea de zi- ”pentru”;
- suplimentarea ordinei de zi- ”pentru”;
- procesul verbal din data de 19.02.2020- ”pentru”;
- PH privind aprobare ROF CL- ”pentru”;
- PH privind demolare remiză și grup sanitar Cămin Cultural- ”pentru”;
- PH privind neasumarea responsabilității organizării și derulării proceduri de

atribuire a contractelor pentru achiziții produse aferente Programului pentru
anul școlar 2020-2021 și până în anul 2023- ”pentru”;

- PH privind alegerea președintelui de ședință Roman Mihai pentru lunile aprilie,
mai și iunie 2020- ”pentru”;

- PH privind acordarea de sprijin cu produse alimentare în valoare de maxim 30
lei de persoană/zi din bugetul local, persoanelor în vârstă de peste 65 de ani
fără susținători și bolnave din comuna Dolhești, județul Suceava pe perioada
stării de urgență- ”pentru”;

alte discuții și propuneri nu sunt și se apelează dl. consilier MĂRIAN DORIN, care a fost
întrebat de către secretarul general al comunei care este opțiunea de vot privind:

- ordinea de zi- ”pentru”;
- suplimentarea ordinei de zi- ”pentru”;
- procesul verbal din data de 19.02.2020- ”pentru”;
- PH privind aprobare ROF CL- ”pentru”;
- PH privind demolare remiză și grup sanitar Cămin Cultural- ”pentru”;
- PH privind neasumarea responsabilității organizării și derulării proceduri de

atribuire a contractelor pentru achiziții produse aferente Programului pentru
anul școlar 2020-2021 și până în anul 2023- ”pentru”;

- PH privind alegerea președintelui de ședință Roman Mihai pentru lunile aprilie,
mai și iunie 2020- ”pentru”;



- PH privind acordarea de sprijin cu produse alimentare în valoare de maxim 30
lei de persoană/zi din bugetul local, persoanelor în vârstă de peste 65 de ani
fără susținători și bolnave din comuna Dolhești, județul Suceava pe perioada
stării de urgență- ”pentru”;

alte discuții și propuneri nu sunt și este întrebată dna PANDELEA VIORICA, președinte de
ședință, care este opțiunea de vot privind:

- ordinea de zi- ”pentru”;
- suplimentarea ordinei de zi- ”pentru”;
- procesul verbal din data de 19.02.2020- ”pentru”;
- PH privind aprobare ROF CL- ”pentru”;
- PH privind demolare remiză și grup sanitar Cămin Cultural- ”pentru”;
- PH privind neasumarea responsabilității organizării și derulării proceduri de

atribuire a contractelor pentru achiziții produse aferente Programului pentru
anul școlar 2020-2021 și până în anul 2023- ”pentru”;

- PH privind alegerea președintelui de ședință Roman Mihai pentru lunile aprilie,
mai și iunie 2020- ”pentru”;

- PH privind acordarea de sprijin cu produse alimentare în valoare de maxim 30
lei de persoană/zi din bugetul local, persoanelor în vârstă de peste 65 de ani
fără susținători și bolnave din comuna Dolhești, județul Suceava pe perioada
stării de urgență- ”pentru”;

alte discuții și propuneri nu sunt și se apelează dl. consilier ROMAN MIHAI-VASILE, care
a fost întrebat de către secretarul general al comunei care este opțiunea de vot privind:

- ordinea de zi- ”pentru”;
- suplimentarea ordinei de zi- ”pentru”;
- procesul verbal din data de 19.02.2020- ”pentru”;
- PH privind aprobare ROF CL- ”pentru”;
- PH privind demolare remiză și grup sanitar Cămin Cultural- ”pentru”;
- PH privind neasumarea responsabilității organizării și derulării proceduri de

atribuire a contractelor pentru achiziții produse aferente Programului pentru
anul școlar 2020-2021 și până în anul 2023- ”pentru”;

- PH privind alegerea președintelui de ședință Roman Mihai pentru lunile aprilie,
mai și iunie 2020- ”pentru”;

- PH privind acordarea de sprijin cu produse alimentare în valoare de maxim 30
lei de persoană/zi din bugetul local, persoanelor în vârstă de peste 65 de ani
fără susținători și bolnave din comuna Dolhești, județul Suceava pe perioada
stării de urgență- ”pentru”;

Domnul Roman Mihai-Vasile fiind președintele comieiei de specialitate pentru activități
economico-financiare,amenajarea teritoriului și urbanism, a răspuns că rapoartele de avizare
ale PH privind modificarea ROF al CL și PH privind acordarea de sprijin cu produse
alimentare în valoare de maxim 30 lei de persoană/zi din bugetul local, persoanelor în vârstă
de peste 65 de ani fără susținători și bolnave din comuna Dolhești, județul Suceava pe
perioada stării de urgență, au fost favorabile fiind aprobate în unanimitate de voturi,,pentru”.



Alte discuții și propuneri nu sunt și se apelează dna. consilier VIERIU MIHAELA, care a
fost întrebată de către secretarul general al comunei care este opțiunea de vot privind:

- ordinea de zi- ”pentru”;
- suplimentarea ordinei de zi- ”pentru”;
- procesul verbal din data de 19.02.2020- ”pentru”;
- PH privind aprobare ROF CL- ”pentru”;
- PH privind demolare remiză și grup sanitar Cămin Cultural- ”pentru”;
- PH privind neasumarea responsabilității organizării și derulării proceduri de

atribuire a contractelor pentru achiziții produse aferente Programului pentru
anul școlar 2020-2021 și până în anul 2023- ”pentru”;

- PH privind alegerea președintelui de ședință Roman Mihai pentru lunile aprilie,
mai și iunie 2020- ”pentru”;

- PH privind acordarea de sprijin cu produse alimentare în valoare de maxim 30
lei de persoană/zi din bugetul local, persoanelor în vârstă de peste 65 de ani
fără susținători și bolnave din comuna Dolhești, județul Suceava pe perioada
stării de urgență- ”pentru”;

Doamna Vieriu Mihaela fiind președintele comieiei de specialitate pentru activități
învățământ,sănătate, familie,muncă a răspuns că rapoartele de avizare ale PH privind
modificarea ROF al CL, a fost favorabil fiind aprobat în unanimitate de voturi,,pentru”.
Alte discuții și propuneri nu sunt și este întrebată dna consilier ȘTEFAN VIORICA, care
este opțiunea de vot privind:

- ordinea de zi- ”pentru”;
- suplimentarea ordinei de zi- ”pentru”;
- procesul verbal din data de 19.02.2020- ”pentru”;
- PH privind aprobare ROF CL- ”pentru”;
- PH privind demolare remiză și grup sanitar Cămin Cultural- ”pentru”;
- PH privind neasumarea responsabilității organizării și derulării proceduri de

atribuire a contractelor pentru achiziții produse aferente Programului pentru
anul școlar 2020-2021 și până în anul 2023- ”pentru”;

- PH privind alegerea președintelui de ședință Roman Mihai pentru lunile aprilie,
mai și iunie 2020- ”pentru”;

- PH privind acordarea de sprijin cu produse alimentare în valoare de maxim 30
lei de persoană/zi din bugetul local, persoanelor în vârstă de peste 65 de ani
fără susținători și bolnave din comuna Dolhești, județul Suceava pe perioada
stării de urgență- ”pentru”;

Întrucât toți consilierii au răspuns la telefon, ordinea de zi, suplimentarea ordinei de zi
și proiectele de hotărâre au fost aprobate cu majoritatea voturilor ”pentru” se declară închise
lucrările de ședință.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL,

PANDELEA Viorica- consilier local ROTARU Nina– jurist


