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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 26.05.2021 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. 83 din 19.05.2021, au fost convocaţi un număr de 13
consilieri în funcţie, cu invitaţia secretarului comunei nr. 2770 din 19.05.2021.

Preşedintele de şedinţă, dl. Crăciun Costică, 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, dl. Crăciun Costică, 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 22.04.2021;

Prezintă: Rotaru Nina, secretar general
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al

comunei Dolhești, județul Suceava, a situațiilor financiare și a anexelor acestora întocmite pe
secțiuni de funcționare și dezvolatare la data de 31 martie 2021, înregistrat sub nr. 1942 din
05.04.2021;

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

cimitir, amenajare parcare exterioară și platformă gunoi, construire zid de sprijin și grup
sanitar la Biserica din satul Dolheștii Mici, comuna Dolhești, județul Suceava, înregistrat sub
nr. 1147 din 01.03.2021;

Inițiator: Pandelea Viorica, consilier local
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului ”Îmbrăcăminte

bituminoasă ușoară în satul Dolheștii Mici, comuna Dolhești, județul Suceava, înregistrat sub
nr. 1148 din 01.03.2021;

5. Diverse.
Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu 13 voturi „pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dl. Crăciun Costică, 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 22.04.2021.

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, dl. Crăciun Costică prezintă punctul doi al ordinei de zi: Proiect de
hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Dolhești, județul
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Suceava, a situațiilor financiare și a anexelor acestora întocmite pe secțiuni de funcționare și
dezvoltare la data de 31 martie 2021.

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

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

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi „pentru” și 1 „abținere”.
Preşedintele de şedinţă, dl. Crăciun Costică prezintă punctul trei al ordinei de zi: Proiect de

hotărâre privind aprobarea execuției obiectivului „Împrejmuire cimitir, amenajare parcare
exterioară și platformă gunoi, construire zid de sprijin și grup sanitar la Biserica Sf. Nicolae din
satul Dolheștii Mici, comuna Dolhești, județul Suceava”.

Discuții:
Dl. primar Bărculescu Cristinel-Neculai dorește să facă niște precizări, și anume că așa cum

se știe este aprobat proiectul de hotărâre privind cumpărarea unui teren în satul Dolheștii Mici pentru
construirea unui Dispensar medical, a mers la București unde a discutat cu câțiva secretari de stat și
s-au găsit două surse de finanțare, iar în perioada următoare se vor demara procedurile necesare,
astfel încât până în anul 2023 să fie finalizată lucrarea. În ceea ce privește proiectul de hotărâre
privind împrejmuirea cimitirului din satul Dolheștii Mici, am fost vizitați și de ÎPS Calinic și mi-am
luat angajamentul că o să fie o lucrare trainică, o să se construiască un zid nou cu fundație și temelie
din beton, va fi și o parcare mare, deoarece la Biserica din satul Dolheștii Mici vin și mulți oameni
din alte zone, la final o să fie un proiect frumos, conform standardelor în vigoare. Tot în urma
discuțiilor avute cu cetățenii din satul Dolheștii Mici, s-au asfaltat prin CNI și prin bugetul local
drumurile din sat, se vor face încă două tronsoane de la Vieriu Mihaela la Asofiei Marcel, urmând ca
la rectificarea din luna iunie să se înceapă lucrarea și să se termine cu Blănăreștiul.

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

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi „pentru” și 1 „abținere”.
Preşedintele de şedinţă, dl. Crăciun Costică prezintă punctul patru al ordinei de zi: Proiect

de hotărâre privind aprobarea realizării obiectivului „Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară a două
tronsoane de drum în satul Dolheștii Mici, comuna Dolhești, județul Suceava”.

Discuții:
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.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 13 voturi „pentru”.
Alte discuții nu mai sunt, președintele de ședință, dl. Crăciun Costică, declară închise lucrările

ședinței și mulțumește pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL,

CRĂCIUN Costică- consilier local ROTARU Nina- jurist


