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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 30.03.2021 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. 69 din 24.03.2021, au fost convocaţi un număr de 13
consilieri în funcţie, cu invitaţia secretarului comunei nr. 1705 din 24.03.2021.

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 11 consilieri, dna. Vieriu Mihaela a anunțat că nu poate
ajunge deoarece este în comisia de supraveghere a elevilor care susțin examenul de simulare,
iar dl. Chirap Neculai a anunțat că nu poate ajunge deoarece are o problemă personală.

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 26.02.2021;

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 dezvoltare la 31 decembrie 2020, înregistrat sub
nr. 581 din 04.02.2021;

Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
3. Proiect de hotărâre privind aderarea comunei Dolhești, județul Suceava,

prin Consiliul Local Dolhești, la ”Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară-
Dezvoltare Sustenabilă și Integrată în Țara de Sus”, înregistrat sub nr. 583 din
04.02.2021;

Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei al aparatului de

specialitate al primarului comunei Dolhești, județul Suceava, pe anul 2021, înregistrat
sub nr. 562 din 04.02.2021;

Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unei suprafețe de teren

în satul Dolheștii Mici, comuna Dolhești, județul Suceava, pentru construirea unui
Dispensar medical, înregistrat sub nr. 584 din 04.02.2021;

Inițiator:Chirap Neculai-consilier local
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6. Raportul primarului privind starea economică, socială și de mediu a
comunei Dolhești pentru anul 2020;

7. Diverse.
Domnul primar după rezentarea ordinii de zi anunță că retrage de pe ordinea de zi

proiectul de hotărâre privind modificarea Organigramei pe anul 2021, întrucât au intervenit
unele modificări, gândindu-se mai bine la ce a spus dna. consilier Ilie Maria, și anume că,
Compartimentul asistență socială să fie în subordinea secretarului general și s-a suplimentat
ordinei de zi conform referatului primarului nr. 1758/29.03.2020 cu proiectul de hotărâre
privind aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului bugetar înregistrat la sfârșitul anului
2020 la sursa A în sumă de 873.784 lei.

Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu 11 voturi „pentru”, precum și
suplimentarea ordinei de zi care se aprobă tot cu 11 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 26.02.2021.

Se supune la vot procesul verbal încheiat în şedinţa ordinară și se aprobă cu 11 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 contului de execuție al bugetului local al comunei
Dolhești, județul Suceava, a situațiilor financiare și a anexelor acestora întocmite pe secțiuni
de funcționare și dezvoltare la 31 decembrie 2020.

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

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 9 voturi „pentru” şi 2
„abțineri”.

Preşedintele de şedinţă, dna. Pandelea Viorica prezintă punctul trei al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre privind aderarea comunei Dolhești, județul Suceava, prin Consiliul Local
Dolhești, la ”Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară- Dezvoltare Sustenabilă și
Integrată în Țara de Sus”.

Discuții:
Dl. primar Bărculescu Cristinel-Neculai arată în cuvântul dumnealui că a primit o

invitație din partea Consiliului Județean Botoșani pentru a fi parte în ”Asociația pentru
Dezvoltare Intercomunitară” alături de mai multe comune și orașe din județele Botoșani, Iași
și Suceava.

Dl. consilier Darabă Gheorghe-Cătălin întreabă în ce stadiu se află acum?
Dl. primar răspunde că acum se face actul constitutiv, apoi se vor întâlni pentru a face

strategia de accesare a fondurilor europene.
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;
 Comisia pentru învățământ: avizează favorabil.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi „pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dna. Pandelea Viorica prezintă punctul cinci al ordinei de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea cumpărării unei suprafețe de teren în satul Dolheștii
Mici, comuna Dolhești, județul Suceava, pentru construirea unui Dispensar medical.

Discuții:
Dl. consilier Darabă Gheorghe-Cătălin arată în cuvântul dumnealui că este cetățean al

satului Dolheștii Mici, este necesar aici un Dispensar, dar să se găsească întâi o suprafață de
teren mai aproape de centrul satului.

Dl. primar Bărculescu Cristinel-Neculai răspunde că acum se aprobă hotărârea și apoi
o să se caute o suprafață de teren în centrul satului și va demara procedurile corespunzătoare.

Dna. consilier Ilie Maria intervine și spune că, la construirea unui Dispensar ar trebui
să corespundă cu numărul de cetățeni înscriși la medicul de familie și din câte știe dumneaei
medicul de familie din Dolheștii Mici este cu jumătate de normă, iar de preferabil ar fi mai
bine să se facă un punct sanitar.

Dl. primar răspunde că bineînțeles că nu o să se facă un Dispensar la fel de mare ca cel
din satul Dolheștii Mari și că se va raporta la numărul de cetățeni.

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 11 voturi „pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dna. Pandelea Viorica prezintă punctul șase al ordinei de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea utilizării în anul 2021 a excedentului bugetar
înregistrat la sfârșitul anului 2020 la sursa A în sumă de 873.784 lei.

Discuții:
Dl. consilier Darabă Gheorghe-Cătălin întreabă dacă din excedent se fac plăți doar

pentru Cămin?
Dl. primar Bărculescu Cristinel-Neculai răspunde că sunt 2 proiecte, dar plata se face

numai pentru Cămin pentru că este o factură de achitat. Referitor la drumuri s-au finalizat
procedurile de licitație și a câștigat o firmă din Iași, unde lucrează și dl. Nicu Albu, și speră ca
din luna iunie să se înceapă lucrările. Mâine urmează să plece la București cu încă 2 proiecte
pentru a obține finanțare din fonduri europene- un proiect ar fi construirea unei noi primării
iar al doilea proiect ar fi modernizarea și reabilitarea unor drumuri comunale.

Dl. consilier Darabă Gheorghe-Cătălin spune că pe drumul de la dumnealui de la
Canton se circulă des și ar mai trebui pus piatră că este stricat.

Dna. consilier Ilie Maria intervine și spune că și pe drumul care duce la părinții
dumneai, s-au stricat șanțurile iar când plouă, toată apa ajunge în curțile oamenilor, iar o altă
problemă ar mai fi podurile, oamenii nu pot intra în curțile lor.

Dl. primar răspunde că a vorbit cu executanții proiectului și că lucrarea nu este
finalizată, și până la terminarea ei se vor face și podurile.

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 11 voturi „pentru”.
Dl. viceprimar ia cuvântul și spune că referitor la licitația cu spațiile de la Dispensar

care va avea loc miercuri trebuie să facă parte din comisie și un consilier local și propune pe
dna. Pandelea Viorica deoarece a mai fost în astfel de comisii și este în cunoștință de cauză.
Toți consilierii sunt de acord cu propunerea făcută.

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


