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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 23.05.2017 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local
Dolheşti, care are loc în sala de şedinţe a Primăriei comunei Dolheşti, ora 14,00 .

Prin Dispoziţia primarului nr. 99 din 17.05.2017, au fost convocaţi un număr
de 13 consilieri în funcţie, cu invitaţia secretarului comunei nr. 2390 din 17.05. 2017 .

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, dl. Chirap Neculai și dl. Roman
Mihai s-au învoit deoarece aveau o problemă .

Dna secretar, Rotaru Nina, informează că este asigurat cvorumul, şedinţa este legal
constituită şi lucrările şedinţei pot începe .

Preşedintele de şedinţă, dna. Pandelea Viorica, declară deschise lucrările şedinţei şi
dă cuvântul dlui. primar Cristinel - Neculai Bărculescu.

Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu prezintă Proiectul ordinei de zi, după
cum urmează:

1.Supunerea spre aprobare a procesului verbal, încheiat în şedinţa
ordinară a consiliului local din data de 28 aprilie 2017 .

Prezintă: Nina Rotaru- secretar comună .
2. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de ” CETĂȚEAN DE

ONOARE „ al comunei Dolhești, județul Suceava, a veteranilor de război .
Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar comună

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de analiză și acoperire a
riscurilor și Planul pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare
necesare gestionării situațiilor de urgență la comuna Dolhești, județul Suceava, pe
anul 2017 .

Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar comună
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică, a

spațiului din incinta Căminului Cultural Dolheștii – Mari, în suprafață de 12,25 mp,
aparținând domeniului public al comunei, pentru funcționarea televiziunii prin
cablu .

Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar comună
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5.Prezentarea adresei nr.279 din 10.05.2017 a Căminului pentru persoane
vârstnice Solca .

Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar comună
6.Prezentarea adresei nr.6922/10/8 din 10.05.2017 a Instituția Prefectului –

Județului Suceava .
Prezintă: Nina Rotaru, secretar comună

7.Probleme diverse .

Se supune la vot, ordinea de zi, care se aprobă cu 11 voturi ,,pentru” .
Cvorumul fiind asigurat, ordinea de zi este aprobată, iar lucrările ședinței pot continua.
În continuare, 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 a Consiliului Local din data de
28.04.2017

Discuții nu sunt, se supune la vot procesul verbal încheiat în şedinţa ordinară a
Consiliului Local din data de 28.04.2017. Se aprobă cu 11 voturi ,,pentru”.

Dna. secretar Rotaru Nina dă citire art. 46 din Lege nr. 215/2001 cu privire la
conflictul de interese .

Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu,
pentru a prezenta punctul doi al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind conferirea
titlului de ” CETĂȚEAN DE ONOARE „ al comunei Dolhești, județul Suceava, a
veteranilor de război .

Discuții:
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu precizează că în proiectul de hotărâre au

fost trecuți 5 veterani de război, dar din verificări a reieșit că sunt 9 cetățeni .
Dna. consilier Ilie Maria completează că ar fi un act moral ca acest titlu să fie

acordat și celor care cu adevărat au luptat pe front, care și-au lăsat parte din corpul lor
acolo, care au murit pe aceste fronturi . Este un act de onoare și de dreptate morală
acordarea acestui titlu post-mortem. Dumneaei nu contestă cu nimic activitatea acestor
veterani, dar ei au fost înrolați ca premilitari, au fost înstruiți în taberele de la Roman și
Filiași, fără să participe la război, au primit acest titlu datorită faptului că au participat la
săparea unor tranșee, pentru Romănia, în afară de Istrate care a participat efectiv și a
ajuns în Munții Tatra . Cadrul legal este și pentru acordarea titlului post-mortem și nu
costă mult, pentru că altfel este o discriminare și nu este normal .

Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde, inițial a dorit să acorde acest
titlu la toți veteranii de război, dar din cauza unor cutume de la Cultul Eroilor, am fost
informat că dacă acord acest titlu veteranilor în viață nu pot acorda și celor decedați .

Dna. consilier Ilie Maria adaugă, se poate face un nou proiect de hotărâre, pentru că
nu pot fi trecuți cu vederea meritele dl. Marian Ion, care și-au lăsat o parte din corp pe
front, sau faptele de eroism ale dlui. prof. Sandovici Vasile și mulți alții care au chinuit în
Caucaz, care au mâncat coji de cartofi și dovleac . Aceștia au fost adevărații eroi și merită
cinstiți .



Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde că o să facă un nou proiect de
hotărâre, pentru acordarea titlului de Cetățean de onoare post-mortem .

Discuții nu mai sunt, se supune la vot proiectul de hotărâre privind conferirea titlului
de ” CETĂȚEAN DE ONOARE „ al comunei Dolhești, județul Suceava, a veteranilor de
război și se aprobă cu 11 voturi ,,pentru” .

Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu,
pentru a prezenta punctul trei al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea
Planului de analiză și acoperire a riscurilor și Planul pentru asigurarea resurselor umane,
materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență la comuna Dolhești,
județul Suceava, pe anul 2017 .

Discuții nu sunt, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de
analiză și acoperire a riscurilor și Planul pentru asigurarea resurselor umane, materiale și
financiare necesare gestionării situațiilor de urgență la comuna Dolhești, județul
Suceava, pe anul 2017 și se aprobă cu 11 voturi ,,pentru” .

Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu,
pentru a prezenta punctul patru al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea
închirierii prin licitație publică, a spațiului din incinta Căminului Cultural Dolheștii –
Mari, în suprafață de 12,25 mp, aparținând domeniului public al comunei, pentru
funcționarea televiziunii prin cablu .

Discuții nu sunt, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea închirierii
prin licitație publică, a spațiului din incinta Căminului Cultural Dolheștii – Mari, în
suprafață de 12,25 mp, aparținând domeniului public al comunei, pentru funcționarea
televiziunii prin cablu și se aprobă cu 11 voturi ,,pentru” .

Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu,
pentru a prezenta punctul cinci al ordinii de zi : Prezentarea adresei nr.279 din
10.05.2017 a Căminului pentru persoane vârstnice Solca .

Discuții:
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu precizează că este vorba de dl. Marian

Constantin, care este internat și pentru care ar fi necesar să achităm plata serviciilor
sociale în sumă de 1943 lei./lună . Voi vorbi cu cei de la conducere și sper să îl pot
transfera la Sasca, la Zvorîștea sau la Todirești .

Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dnei. secretar Rotaru Nina, pentru a prezenta
punctul șase al ordinii de zi : Prezentarea adresei nr.6922/10/8 din 10.05.2017 a
Instituția Prefectului – Județului Suceava .

Discuții:
Dna. consilier Ilie Maria precizează, că din prezentarea adresei a observat că sunt

unele probleme la buget, pentru că în ședința respectivă bugetul nu a fost prezentat
amănunțit, pe fiecare capitol și subcapitol. Dumneaei consideră că observația prefectului
este corectă. Recent a fost dată o lege prin care spune că primarul doar autentifică
documentele care se emit în Primărie, iar secretarul este cel care răspunde cu legalitatea .

Dna. secretar Rotaru Nina răspunde, nu doar secretarul răspunde de legalitate ci și
cel care întocmește documentul, pentru că sunt modificări la Legea 215/2001 .



Dna. consilier Ilie Maria adaugă că secretarul verifică și asigură legalitatea
documentelor . Dumneaei mai precizează că dna. secretar nu trebuie să ceară socoteală
unui consilier local care greșește ceva, ci ar trebui să-l îndrume .

Se trece la punctul șapte al ordinii de zi : Diverse .
Discuții:
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu îi invită pe consilierii locali în data de

25.05.2017 la ora 11,00 la Monument pentru a comemora eroii . Dumnealui mai
precizează că este o mare problemă, cea a gunoiului . În ultimele luni mașina de gunoi a
fost peste tot pe unde a putut intra . Începând cu 1 ianuarie cei de la Comisia Europeană
au amendat România pentru că nu a dat drumul la groapa de gunoi de la Moara și în
consecință 1 milion/tonă se va duce la fondul de mediu . În 2016 s-a încasat 26 mii lei. la
salubrizare de la cetățeni și noi am plătit 1 miliar lei. De la 1.01.2018 taxa va crește de la
100 lei. cât este în prezent, la 150 lei . Taxa la salubrizare la noi este 1,50 lei/persoană,
este cea mai mică din România . Până se va urca prețul la gunoi, ar dori ca începând cu
luna iunie să se ridice gunoiul doar o dată pe lună .

Dl. consilier Chirap Vasile întreabă cât se plătește pe lună la salubrizare ?
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde că 100 mil. lei/lună .
Dl. consilier Chirap Vasile întreabă dacă nu s-ar putea cumpăra o mașină de gunoi

pentru comună așa cum au și alte Primării ?
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde că pentru a putea cumpăra o

mașină de gunoi mai întâi ar trebui înființat serviciu de salubrizare, iar o mașină costă
foarte mult și din decembrie se sistează, se va da drumul la o groapa de gunoi de la
Moara sau de la Mestecăniș și vom intra pe proiectul de la județ .

Dl. consilier Chirap Vasile completează că dacă se va ridica gunoiul o dată pe lună
vom ajunge de unde am plecat și toate drumurile și șanțurile vor fi pline de gunoi .

Dl. consilier Marian Dorin dacă va veni mașina o dată pe lună gunoiul va fi același
pentru că cetățenii îl vor păstra .

Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde că speră ca cetățenii să țină cont
de Regulamentul pentru asigurarea bunei gospodăriri, păstrarea curățeniei, respectarea
normelor se igienă și protecția mediului, precum și pentru înfrumusețarea comunei
Dolhești și să scoată doar gunoiul menajer .

Dna. consilier Ilie Maria întreabă cum în anii din urmă s-a putut susține acest proiect?
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde, nu se ridica așa mult gunoi .
Dna. consilier Ilie Maria menționează că mai are răbdare să se rezolve problema

gunoiului din râpă, deși dl. primar a acuzat-o, dumneaei nu s-a adresat nici unei instituții,
iar dacă o făcea se semna . Apa de la ploi curge la vale, și o parte din ea se duce în
grădină la dumneaei, pentru că s-a făcut înclinații de râpă cu buldozerul și șoseaua este
dusă în jos din cauza utilajului care a fost trimis . Dacă mama dumneaei se va adresa
vreunei instituții sigur nu va fi bine .



Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu menționează că renunță la ideea
dumnealui și gunoiul se va ridica ca și până acum.

Dl. consilier Darabă Gheorghe – Cătălin precizează că în mandatul dumnealui a
făcut unele lucrări, inclusiv cartea din fața Primăriei și întreabă dacă poate să
recondiționeze această lucrare ?

Dna. consilier Ilie Maria adaugă că acea lucrare este rușinea comunei. Când se face
o lucrare trebuie să fie de durată și să fie o emblemă pentru comună, iar această lucrare
nu ne face cinste .

Dl. consilier Chirap Vasile propune să fie dată jos .
Dna. consilier Ilie Maria completează că s-a făcut curățenie doar în centrul satelor

din comună, dar dumneaei crede că ar fi normal să se extindă în toată comuna, pentru a
se bucura și alți oameni de curțenuie și ordine, pentru că toți oamenii plătesc taxe și
impozite .

Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde că pentru atâta a avut bani, dar
pe rând se vor face în toată comuna .

Dna. președinte de ședință Pandelea Viorica propune ca pentru lunile iulie, august și
septembrie 2017, dl. consilier Darabă Gheorghe - Cătălin să fie președintele ședințelor
de consiliu local .

Alte discuții nu mai sunt, preşedintele de şedinţă dna. Pandelea Viorica declară
închise lucrările şedinţei şi mulţumeşte pentru participare .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR
Pandelea Viorica – consilier local Rotaru Nina – jurist


