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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 02.02.2018 în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului local Dolhești, care
are loc în sala de ședințe a Primăriei, ora 730.

Prin Dispoziția primarului nr. 5 din 29.01.2018, au fost convocați un număr de 13
consilieri în funcție, cu invitația secretarului comunei nr. 511 din 29.01.2018.

Secretarul comunei, dna. Rotaru Nina, face prezența nominală a consilierilor locali și
constată că din 13 consilieri în funcție, sunt prezenți 12 consilieri.

Dna. secretar Rotaru Nina anunță că este asigurat cvorumul, ședința este legal constituită,
lucrările ședinței pot începe.

Președintele de ședință, dl. consilier Iliuțe Constantin, 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 ședința de îndată a
consiliului local din data de 13.01.2018.

Prezintă: Rotaru Nina – secretar comună
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din

cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al
Primarului comunei Dolhești, județul Suceava, începând cu data de 01.01.2018.

Inițiator: Cristinel-Neculai Bărculescu – primar
Domnul primar anunță suplimentarea ordinii de zi cu două puncte, conform referatului nr.

675/01.02.2018:
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici

la obiectivul de investiții ”Reabilitare podeț dalat în zona Cosma în sat Dolheștii Mici, comuna
Dolhești, județul Suceava” propus spre finanțare prin Ministerul Dezvoltării Regionale,
Administrației Publice și Fonduri Europene, P.N.D.L.

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării cofinanțării de la bugetul local
pentru categoriile de cheltuieli neeligibile prin P.N.D.L. aferente proiectului ”Reabilitare
podeț dalat în zona Cosma în sat Dolheștii Mici, comuna Dolhești, județul Suceava” propus
spre finanțare prin Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fonduri
Europene.

Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu 12 voturi ”pentru”.
Se supune la vot suplimentarea ordinii de zi și se aprobă cu 12 voturi ”pentru”.
Cvorumul fiind asigurat, ordinea de zi este aprobată, iar lucrările ședinței pot continua.

Dna. secretar prezintă punctul unu al ordinii de zi: Supunerea spre aprobare a procesului
verbal încheiat în ședința de îndată a consiliului local din data de 13.01.2018.

Discuții:
Dl. consilier Corduneanu Toader-Cristian anunță că există o greșeală în procesul verbal la

denumirea celui de-al doilea proiect de hotărâre, în loc de cofinanțare s-a trecut tot indicatorii.
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Procesul verbal s-a corectat în timpul ședinței și s-a supus spre aprobare. S-a aprobat cu 12
voturi ”pentru”.

Președintele de ședință, domnul consilier Iliuțe Constantin, prezintă punctul doi al ordinii
de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul
familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei
Dolhești, județul Suceava, începând cu data de 01.01.2018.

Dl. consilier Darabă Cătălin-Gheorghe anunță că nu participă la dezbatere și nici la vot.
Discuții:
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu anunță că, față de grila transmisă, s-au făcut mici

modificări, pe care le prezintă consiliului.
Dna. secretar Rotaru Nina anunță că noua grilă cu ultimele modificări a fost pusă pe masa

consilierilor și poate fi studiată.
Dl. consilier Corduneanu Toader-Cristian precizează că în grilă nu sunt trecuți doi salariați,

respectiv bibliotecarul și directorul de cămin
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde că salariile celor din familia ocupațională

cultură se stabilesc conform Legii nr. 153/2017.
Dl. consilier Corduneanu Toader-Cristian consideră că salariile persoanelor menționate nu

vin de la Ministerul Culturii, drept pentru care trebuia să fie cuprinse în grilă.
Dl. consilier Corduneanu Toader-Cristian anunță că nu participă la vot.
Se supune la vot și se aprobă cu 7 voturi ”pentru” și 3 ”abțineri”

Președintele de ședință, domnul consilier Iliuțe Constantin, prezintă punctul unu din
suplimentarea ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor
tehnico-economici la obiectivul de investiții ”Reabilitare podeț dalat în zona Cosma în sat Dolheștii
Mici, comuna Dolhești, județul Suceava” propus spre finanțare prin Ministerul Dezvoltării
Regionale, Administrației Publice și Fonduri Europene, P.N.D.L.

Discuții nu sunt. Se supune la vot și se aprobă cu 12 voturi ”pentru”

Președintele de ședință, domnul consilier Iliuțe Constantin, prezintă punctul doi din
suplimentarea ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării cofinanțării de la
bugetul local pentru categoriile de cheltuieli neeligibile prin P.N.D.L. aferente
proiectului ”Reabilitare podeț dalat în zona Cosma în sat Dolheștii Mici, comuna Dolhești, județul
Suceava” propus spre finanțare prin Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și
Fonduri Europene.

Discuții nu sunt. Se supune la vot și se aprobă cu 12 voturi ”pentru”

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu anunță că trebuie supusă spre dezbatere evaluarea
secretarului comunei, pe anul 2017. Domnul primar prezintă nota pentru îndeplinirea criteriilor de
performanță care este 4,68 și calificativul ”foarte bine”.

Discuții nu sunt. Se supune la vot și se aprobă cu 11 voturi ”pentru” și 1 vot ”abținere”.
Domnul primar anunță că pleacă în concediu timp de o săptămână începând cu data de

12.02.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR COMUNĂ,

ILIUȚE Constantin - consilier local ROTARU Nina – jurist


