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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 06.02.2019 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Dolheşti, care
are loc în sala de şedinţe a Primăriei comunei Dolheşti, ora 800.

Prin Dispoziţia primarului nr. 6 din 31.01.2019, au fost convocaţi un număr de 13
consilieri în funcţie, cu invitaţia secretarului comunei nr. 487 din 31.01.2019.

Preşedintele de şedinţă, dna. Ștefan 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, Rotaru Nina, informează că este asigurat cvorumul, şedinţa este legal
constituită şi lucrările şedinţei pot începe.

Președintele de ședință, dna. Ștefan 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 ședința ordinară din
data de 22.01.2019.

Prezintă: Rotaru Nina – secretar comună
2. Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la

obiectivul de investiții ”MODERNIZARE A 4,4 KM DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN
COMUNA DOLHEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA” finanțat de Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice prin P.N.D.L.

Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
3. Proiect de hotărâre privind actualizarea cofinanțării de la bugetul local pentru

categoriile de cheltuieli neeligibile prin P.N.D.L. aferente proiectului ”MODERNIZARE A
4,4 KM DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA DOLHEȘTI, JUDEȚUL
SUCEAVA” finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin
P.N.D.L.

Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
4. Probleme diverse

Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu 13 voturi ”pentru”.
Se suplimentează ordinea de zi cu un proiect: Proiect de hotărâre de completare a

HCL nr. 93 din 13.12.2018
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună

Se supune la vot suplimentarea ordinei de zi și se aprobă cu 13 voturi ”pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dna. Ștefan 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 22.01.2019.

Se supune la vot procesul verbal și se aprobă cu 13 voturi ”pentru”.
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Dna. secretar Rotaru Nina amintește prevederile art.46 alin (1) din Legea nr. 215/2001 cu
privire la conflictul de interese.

Preşedintele de şedinţă, dna. Ștefan Viorica prezintă punctul doi al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de
investiții ”MODERNIZARE A 4,4 KM DRUMURI DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA
DOLHEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA” finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice prin P.N.D.L.

Discuții nu sunt. Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 13
voturi ”pentru”.

Preşedintele de şedinţă, dna. Ștefan Viorica prezintă punctul trei al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre privind actualizarea cofinanțării de la bugetul local pentru categoriile de
cheltuieli neeligibile prin P.N.D.L. aferente proiectului ”MODERNIZARE A 4,4 KM DRUMURI
DE INTERES LOCAL ÎN COMUNA DOLHEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA” finanțat de Ministerul
Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin P.N.D.L.

Discuții:
Dl. consilier Darabă Cătălin Gheorghe întreabă în ce constă cheltuielile neeligibile.
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde că sunt studiile de fezabilitate
Dl. consilier Darabă Cătălin Gheorghe spune că acestea au fost făcute odată, în mandatul

dânsului.
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde că nu mai sunt valabile. Au expirat

avizele. Toată procedura trebuie reluată. Domnul primar precizează că până acum nu s-au făcut
plăți. Pentru semnarea contractului de finanțare este nevoie și de această hotărâre.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 13 voturi ”pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dna. Ștefan Viorica prezintă suplimentarea ordinei de zi:

Proiect de hotărâre de completare a HCL nr. 93 din 13.12.2018.
Discuții:
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu spune că se completează HCL nr. 93 cu

denumirea proiectului ”Îmbrăcăminte bituminoasă ușoară în satele Dolheștii Mici, Valea Bourei
din Comuna Dolhești, județul Suceava”, iar pentru anul 2019 se vor aloca 500.000 lei din
valoarea totală a investiției.

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

Diverse:
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu informează Consiliul Local că s-a semnat

contractul de finanțare pentru lucrările de modernizare la căminul cultural și s-au primit și niște
bani. S-a semnat contractul de finanțare pentru buldoexcavator și trebuie făcut un împrumut din
care se va plăti, apoi AFIR, în baza facturii, va deconta suma și se va achita împrumutul.

Domnul primar anunță că va pleca în concediu în perioada 28 februarie-9 martie.
Dna. consilier Ștefan Viorica propune pe dna. consilier Ilie Maria ca președinte de ședință

pentru lunile aprilie-iunie 2019, urmând să se facă proiect de hotărâre luna următoare.
Președintele de ședință declară închise lucrările de ședință.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR COMUNĂ,

ȘTEFAN Viorica - consilier local ROTARU Nina – jurist


