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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 26.02.2021 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. 25 din 19.02.2021, au fost convocaţi un număr de 13
consilieri în funcţie, cu invitaţia secretarului comunei nr. 955 din 19.02.2021.

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 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. 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 28.01.2021;

Prezintă: Rotaru Nina – secretar general
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării la proiectul tehnic la faza

de execuție, pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZAREA A 4,4 KM DRUMURI
DE INTERES LOCAL, ÎN COMUNA DOLHEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA” finanțat de
Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice prin Programul Național de
Dezvoltare Locală, înregistrat sub nr. 65 din 06.01.2021;

Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției obiectivului ”Amenajare

alei pietonale în comuna Dolhești, sat Dolheștii Mari, de la Ștefan Vasile la Damian
Costică și sat Valea Bourei de la Crăciun Costache la Albu Vasile, de la Liuță Mihaela la
Ochiană Ion și de la Rotaru Gheorghe la Muraru Gheorghe” înregistrat sub nr. 66 din
06.01.2021;

Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării execuției în valoare de

130.000 lei( fără T.V.A.) a studiilor geotehnice și topografice, studiu de fezabilitate,
D.A.L.I., expertize tehnice și documentații, avize/acorduri/autorizații din bugetul local
pentru obiectivul ”Extinderea sistemului de alimentare cu apă potabilă și înființare
sistem de canalizare cu stație de epurare, în comuna Dolhești, județul Suceava”, ”Fose
septice, microstații de epurare și sisteme de alimentare cu apă”- prin Compania
Națională de Investiții C.N.I.-S.A., înregistrat sub nr. 19 din 04.01.2021;

Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
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5. Proiect de hotărâre privind apartamentarea spațiilor din incinta
imobilului ”Dispensar medical” situat în satul Dolheștii Mari, aparținând proprietății
private a comunei Dolhești, județul Suceava, înregistrat sub nr. 69 din 06.01.2021;

Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
6. Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui număr

de 2(două) spații, aflate în incinta imobilului ”Dispensar medical”, situat în satul
Dolheștii Mari, aparținând proprietății private a comunei Dolhești, județul Suceava, în
vederea desfășurării unor activități medicale private, un cabinet stomatologic și
farmacie, înregistrat sub nr. 67 din 06.01.2021;

Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
7. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statului de

funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Dolhești, județul Suceava, pe
anul 2021, înregistrat sub nr. 68 din 06.01.2021;

Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
8. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariului de bază a unei funcții

publice de conducere- șef birou, înregistrat sub nr. 20 din 04.01.2021;
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de
interes local ce vor fi executate de beneficiarii e ajutor social, în anul 2021, înregistrat
sub nr. 22 din 04.01.2021;

Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
10. Proiect de hotărâre privind nominalizarea de către Consiliul Local al

comunei Dolhești a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul
comisiei de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general
al comunei, înregistrat sub nr. 214 din 14.01.2021;

Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
11. Diverse.
Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu 13 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 ședința ordinară din data de 28.01.2021.

Se supune la vot procesul verbal încheiat în şedinţa ordinară și se aprobă cu 13 voturi
„pentru”.

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. Pandelea Viorica prezintă punctul doi al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării la proiectul tehnic la faza de execuție,
pentru obiectivul de investiții ”MODERNIZAREA A 4,4 KM DRUMURI DE INTERES
LOCAL, ÎN COMUNA DOLHEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA” finanțat de Ministerul Dezvoltării
Regionale Administrației Publice prin Programul Național de Dezvoltare Locală.

Discuții:
Dl. primar Bărculescu Cristinel-Neculai arată în cuvântul dumnealui că proiectul a fost

aprobat în 2017, acum se va modifica puțin acest proiect în sensul să renunțe la podețele
prinse în proiectul din 2017. Modificările sunt la drumurile laterale, obligația este să se
prelungească până la drumurile județene, de exemplu în Dolheștii Mici, la drumul nr. 8- de la



Rotaru Petru se prelungește până în drumul județean, la fel s-a procedat și la drumul nr. 10- de
la Hulub Viorica s-a dus până la ultima casa- Drobotă Nicolae.

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

 Comisia economică: avizează favorabil.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi „pentru” şi 1

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

Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției obiectivului ”Amenajare alei pietonale în
comuna Dolhești, sat Dolheștii Mari, de la Ștefan Vasile la Damian Costică și sat Valea
Bourei de la Crăciun Costache la Albu Vasile, de la Liuță Mihaela la Ochiană Ion și de la
Rotaru Gheorghe la Muraru Gheorghe”.

Discuții:
Dl. primar Bărculescu Cristinel-Neculai explică că este un proiect foarte necesar

pentru comuna Dolhești, în urma controlului de la Curtea de Conturi ni s-a recomandat să
prindem anual, schițat, cu devize și aprobat prin hotărâre a Consiliului Local. Acum se
lucrează și pentru satul Dolheștii Mici, dar să vedem întâi bugetul de anul acesta.

Dl. consilier local Corduneanu Toader-Cristian întreabă dacă s-au prins și coșuri de
gunoi în proiect?

Dl. primar Bărculescu Cristinel-Neculai răspunde că nu s-au prins, dar că o să se pună
și coșuri, se va găsi o soluție.

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

 Comisia economică: avizează favorabil;
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi „pentru” și 1

„abținere”.
Preşedintele de şedinţă, dna. Pandelea Viorica prezintă punctul patru al ordinei de

zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțării execuției în valoare de 130.000 lei (fără
T.V.A.) a studiilor geotehnice și topografice, studiu de fezabilitate, D.A.L.I., expertize și
documentații, avize/acorduri/autorizații din bugetul local pentru obiectivul ”Extinderea
sistemului de alimentare cu apă potabilă și înființare sistem de canalizare cu stație de
epurare, în comuna Dolhești, județul Suceava”, executat în cadrul ”Programului Național de
Construcții de Interes Public sau Social” subprogramul ”Fose septice, microstații de epurare
și sisteme de alimentare cu apă”- prin Compania Națională de Investiții C.N.I.- S.A..

Discuții:
Dl. primar Bărculescu Cristinel-Neculai arată prin cuvântul dumnealui că anul trecut a

fost aprobată execuția acestui mare și important proiect pentru comuna Dolhești, s-au făcut
procedurile, iar pentru o bună transparență este necesar și firesc să se aprobe în Consiliul
Local acest proiect.

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

 Comisia economică: avizează favorabil;
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 13 voturi „pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dna. Pandelea Viorica prezintă punctul cinci al ordinei de zi:

Proiect de hotărâre privind apartamentarea spațiilor din incinta imobilului „Dispensar
medical” situat în satul Dolheștii Mari, aparținând proprietății private a comunei Dolhești,
județul Suceava.



Discuții:
Dl. primar Bărculescu Cristinel-Neculai explică că Dispensarul s-a dat în primire d-nei

doctor Mercore Lăcrămioara, conform contractelor pe care le are încheiate cu noi, s-a făcut
compartimentarea, cele două spații vor fi pentru un cabinet stomatologic și o farmacie, pentru
a le fi de ajutor oamenilor din comună, să aibă tot ceea ce au nevoie. Orașul Dolhasca a oferit
cu titlu gratuit spațiile pentru medici, dar noi suntem mai necăjiți, și oricum mare avere nu se
face din chirii pentru că nu sunt sume mari.

Dl. consilier local Chirap Neculai propune să fie scutiți de la plata chiriei, fiind și așa o
sumă modică, dacă își plătesc ei utilitățile.

Dl. consilier local Corduneanu Toader-Cristian întreabă dacă viitorii chiriași vor avea
voie să facă modificări cu privire la spațiu?

Dl. primar răspunde că nu se pot face modificări.
Dna. secretar Rotaru Nina întreabă care a fost cvorumul voturilor a comisiilor de

specialitate care au avizat proiectul de hotărâre:
 Comisia economică: avizează favorabil;
 Comisia juridică: avizează favorabil.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 13 voturi „pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dna. Pandelea Viorica prezintă punctul șase al ordinei de zi:

Proiect de hotărâre privind închirierea prin licitație publică a unui număr de 2 (două) spații,
aflate în incinta imobilului ”Dispensar medical”, situat în satul Dolheștii Mari, aparținând
proprietății private a comunei Dolhești, județul Suceava, în vederea desfășurării unor
activități medicale private, un cabinet stomatologic și farmacie.

Discuții:
Dna. secretar general anunță că proiectul se aprobă cu majoritatea calificată, respectiv

2/3 din numărul consilierilor în funcție.
Dl. primar Bărculescu Cristinel-Neculai spune că este întocmit un caiet de sarcini,

conform legii.
Dl. Corduneanu Toader-Cristian spune că nu a văzut să fie prins în caietul de sarcini la

drepturi și obligații, plata utilităților în sarcina cui cade.
Dl. primar răspunde că este prins acest aspect și o cheamă pe dna. consilier achiziții

publice care îi prezintă fila cu obligațiile chiriașului.
Dl. primar mai precizează că a fost la București și mai are un proiect ce urmează să fie

supus spre aprobare Consiliului Local, privind construirea podului de la Costân, podul de la
Herghelegiu și drumul de la Hopeni spre Valea Bourei.

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

 Comisia economică: avizează favorabil;
 Comisia pentru învățământ: avizează favorabil.

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

Preşedintele de şedinţă, dna. Pandelea Viorica prezintă punctul șapte 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 2021.

Discuții:



Dna. consilier local Ilie Maria arată în cuvântul dumneaei că nu i se pare normal ca
toate funcțiile să fie trecute în subordinea primarului, iar dna secretar să numai aibă nici un
compartiment în subordine, nici o atribuție.

Dl. primar răspunde că nu este mulțumit de activitatea acesteia, iar atribuțiile oricum
au rămas cele din fișa postului.

Dna. consilier local Ilie Maria mai precizează că la compartimentul contabilitate,
resurse-umane are tot 6 funcții și de ce nu se face și aici un șef de birou?

Dl. primar Bărculescu Cristinel-Neculai încearcă să îi explice că se va face și aici șef
birou în ședința următoare, iar dna. consilier Ilie Maria intervine spunându-i să o lase să
termine cuvântul dânsei, să-și exprime punctul de vedere.

Dna. consilier Ilie Maria mai arată în cuvântul dânsei ca atunci când se trimit
materialele să fie complete, deoarece Organigrama nu a primit-o completată, dna secretar
general răspunde că materialele s-au trimis la toți consilierii odată și nici unul nu a adus la
cunoștință că ar fi incompletă organigrama.

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

 Comisia juridică: avizează favorabil;
 Comisia economică: avizează favorabil.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi „pentru”, 2
„abțineri” și 1 „împotrivă”.

Preşedintele de şedinţă, dna. Pandelea Viorica prezintă punctul opt al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre privind stabilirea salariului de bază a unei funcții publice de conducere-
șef birou.

Discuții:
Dl. primar Bărculescu Cristinel-Neculai arată în cuvântul dumnealui că așteaptă să

vină bugetul pe anul acesta și dacă va fi cazul se va tăia de la salarii și nu de la dezvoltare,
respectiv investiții.

Dna. consilier local Iliei Maria spune că dacă tot e austeritate, să fie de sus în jos și
întreabă care este cel mai mic salariu din cadrul Primăriei?

Dna. secretar general răspunde că salariul minim pe economie este cel mai mic.
Dna. secretar Rotaru Nina întreabă care a fost cvorumul voturilor a comisiilor de

specialitate care au avizat proiectul de hotărâre:
 Comisia juridică: avizează favorabil;
 Comisia economică: avizează favorabil.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 13 voturi „pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dna. Pandelea Viorica prezintă punctul nouă al ordinei de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acșiuni și lucrări de interes local ce vor fi
executate de beneficiarii de ajutor social, în anul 2021.

Discuții:
Dna. consilier local Ilie Maria arată în cuvântul dumneaei că a văzut planul de acțiuni

și că este copiat din anii din urmă, iar un plan ar trebuii să conțină termeni și responsabilități.
Dna. secretar Rotaru Nina întreabă care a fost cvorumul voturilor a comisiilor de

specialitate care au avizat proiectul de hotărâre:



 Comisia economică: avizează favorabil.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi „pentru” și 1

„abținere”.
Preşedintele de şedinţă, dna. Pandelea Viorica prezintă punctul zece al ordinei de zi:

Proiect de hotărâre privind nominalizarea de către Consiliul Local al comunei Dolhești doi
consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul comisiei de evaluare a
performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al comunei.

Discuții:
Dl. primar Bărculescu Cristinel-Neculai spune că trebuie să se facă evaluarea

secretarului general .
Dna. consilier local Vieriu Mihaela propune pe dl. consilier Chirap Neculai și pe dna.

consilier Pandelea Viorica să facă parte din comisia de evaluare, iar dl. consilier Corduneanu
Toader-Cristian propune pe dna. consilier Ștefan Viorica și pe dl. consilier Darabă Gheorghe-
Cătălin.

Dna. consilier local Ilie Maria spune prin cuvântul dânsei că atunci când se propun
persoane pentru evaluare, persoana propusă să evalueze trebuie să aibă studii cel puțin egale
cu persoana evaluată.

Dna. secretar general se retrage pentru completarea buletinelor de vot cu propunerile
făcute.

Dl. consilier local Chirap Neculai vine cu o propunere, să se facă un Dispensar
medical și în satul Dolheștii Mici, o să se intereseze și de o bucată de pământ, iar dl. primar
răspunde să caute pământul și se va face și proiectul acesta.

Dl. primar se ridică și le spune consilierilor PSD să meargă până în spate, părăsind
sala de ședință, rămând în sală 3 consilieri din partea opoziției, aceștia din urmă plecând
pentru că au considerat nu s-a procedat corect.

După câteva minute, dna. secretar general a ieșit să împartă buletinele de vot, după
care s-au prezentat în sala de ședință consilierii plecați împreună cu dl. primar, în același timp
se reîntoarce unul dintre consilierii opoziției, dl. Darabă Gheorghe-Cătălin, în cele din urmă
toți consilierii prezenți participând la procesul de votare prin vot secret.

După exercitarea voturilor, comisia de evaluare a rezultatului votului, se retrage pentru
numărarea și verificarea voturilor.

Dl. consilier local Roman Mihai-Vasile anunță rezultatului votului, astfel:
 9 voturi ”pentru” consilierii locali Pandelea Viorica și Chirap Vasile;
 2 voturi ”nule”;
 2 care nu au participat la vot, fiind plecați.

Buletinele de vot au fost înmânate dnei. secretar general, iar în urma verificării
acestora, constată că au fost eronat trecute 2 voturi nule, deoarece un buletin de vot era bifat la
dl. consilier Darabă Gheorghe-Cătălin, iar celălalt era bifat la ”DA” pentru consilierii
Pandelea Viorica și Chirap Vasile și la ”NU” pentru consilierii Ștefan Viorica și Darabă
Gheorghe-Cătălin, acesta din urmă fiind valabil pentru persoanele bifate la ”DA”.

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

 Comisia juridică: avizează favorabil.



În urma rezultatului votului se constată că dna. consilier local Pandelea Viorica și dl.
consilier local Chirap Neculai vor face parte din comisia de evaluare a performanțelor
profesionale individuale ale secretarului general al comunei.

Alte discuții nu mai sunt, președintele de ședință, dna. Pandelea Viorica, declară
închise lucrările ședinței și mulțumește pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL,

PANDELEA Viorica- consilier local ROTARU Nina– jurist


