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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 10.12.2018 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Dolheşti, care are
loc în sala de şedinţe a Primăriei comunei Dolheşti, ora 0800.

Prin Dispoziţia primarului nr. 209 din 04.12.2018, au fost convocaţi un număr de 13
consilieri în funcţie, cu invitaţia secretarului comunei nr. 5785 din 04.12.2018.

Preşedintele de şedinţă, dl. Chirap Neculai, 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, dl. Chirap Neculai, 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 extraordinară
din data de 29.11.2018.

Prezintă: Rotaru Nina – secretar comună
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018

Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și statului de funcții al

aparatului de specialitate al Primarului comunei Dolhești, județul Suceava pentru anul 2019
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună

4. Proiect de hotărâre privind organizarea unor acțiuni specifice cu ocazia
Sărbătorilor de iarnă

Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
5. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile:

ianuarie, februarie și martie 2019.
Inițiator: Chirap Neculai, consilier local

6. 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 privind darea în

folosință gratuită Cabinetului Medical Individual, dr. Mercore Lăcrămioara, din satul
Dolheștii Mari, a unui spațiu format din două birouri, repsectiv: asistență socială și urbanism
și holul din fața acestora, din incinta Primăriei Comunei Dolhești, precum și utilitățile
necesare desfășurării actului medical în bune condiții, pe o perioadă de 18 luni, începând cu
data de 15.12.2018

Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună

Se supune la vot suplimentarea ordinei de zi și se aprobă cu 13 voturi ”pentru”.
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Dna. consilier Vieriu Mihaela anunță că este de acord cu toate proiectele și roagă să fie
învoită.

Preşedintele de şedinţă, dl. Chirap Neculai, dă cuvântul dnei. secretar Rotaru Nina, pentru a
prezenta punctul unu al ordinei de zi: Supunerea spre aprobare a procesului verbal încheiat în
ședința extraordinară din data de 29.11.2018.

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

privire la conflictul de interese.
Preşedintele de şedinţă, dl. Chirap Neculai prezintă punctul doi al ordinei de zi: Proiect de

hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018
Se supune la vot și se aprobă cu 12 voturi ”pentru” 1 nu participă
Preşedintele de şedinţă, dl. Chirap Neculai prezintă punctul trei al ordinei de zi: Proiect

de hotărâre privind aprobarea Organigramei și statului de funcții al aparatului de specialitate al
Primarului comunei Dolhești, județul Suceava pentru anul 2019

Discuții:
Dl.consilier Corduneanu Toader-Cristian întreabă ce înseamnă SSD
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu îi răspunde: studii superioare de scurtă durată
Dl.consilier Corduneanu Toader-Cristian întreabă de ce nu s-au acordat tichete de vacanță

pentru asistenții personali, și ei fiind angajați ai primăriei
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu îi răspunde că nu au fost bani prevăzuți pentru

aceasta. Dacă va aproba Consiliul local se vor da anul viitor.
Se supune la vot și se aprobă cu 11 voturi ”pentru” 1 ”împotrivă” 1 nu participă
Preşedintele de şedinţă, dl. Chirap Neculai prezintă punctul patru al ordinei de zi: Proiect

de hotărâre privind organizarea unor acțiuni specifice cu ocazia Sărbătorilor de iarnă
Se supune la vot și se aprobă cu 11 voturi ”pentru” 2 ”abțineri”
Preşedintele de şedinţă, dl. Chirap Neculai prezintă punctul cinci al ordinei de zi: Proiect

de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile: ianuarie, februarie și martie
2019.

Se supune la vot și se aprobă cu 13 voturi ”pentru”
Preşedintele de şedinţă, dl. Chirap Neculai prezintă suplimentarea ordinei de zi: Proiect

de hotărâre privind darea în folosință gratuită Cabinetului Medical Individual, dr. Mercore
Lăcrămioara, din satul Dolheștii Mari, a unui spațiu format din două birouri, repsectiv: asistență
socială și urbanism și holul din fața acestora, din incinta Primăriei Comunei Dolhești, precum și
utilitățile necesare desfășurării actului medical în bune condiții, pe o perioadă de 18 luni, începând
cu data de 15.12.2018

Discuții:
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu anunță că întrucât s-au demarat lucrările de

reabilitare a dispensarului medical, medicul care își desfășoară activitatea în acel spațiu trebuie să se
mute. Deoarece nu s-a găsit un spațiu adecvat pentru desfășurarea serviciilor medicale s-a optat
pentru mutarea cabinetului medical în incinta primăriei. Întrucât medicul și-a plătit toate datoriile
către Primăria Dolhești și mutarea nu a survenit din cauza ei, Primăria a fost obligată să îi pună la
dispoziție un spațiu până la finalizarea lucrărilor.

Se supune la vot și se aprobă cu 10 voturi ”pentru” 2 ”împotrivă” 1 ”abținere”
Diverse:
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu anunță consilerii ca-i va consovoca pentru o ședință

extraordinară pentru proiectul de asfaltare. Se vor asfalta 9 km iar valoarea investiției este de 70
miliarde. Lucrările vor începe anul viitor iar cheltuielile se vor face eșalonat până în anul 2021



Dl.consilier Corduneanu Toader-Cristian spune că dl. Sha’at a făcut o cerere
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu spune că în anul 2009 consiliul local a aprobat

inchirierea a110 mp. Dl. Sha’at are documente la dosar prin care solicită la licitație 110 mp. Acum
vine cu o schiță pe o suprafață mai mică, dar clădirea nu s-a micșorat.

El dorește constract de comodat; se va supune spre aprobare în consiliul local.
Dl.consilier Corduneanu Toader-Cristian întreabă cine plătește curentul care se folosește de

la primărie pentru lucrările de la Dispensar. El spune că trebuia sa vină constructorul cu generator.
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu spune că el nu pune bețe în roate constructorilor, le

oferă curent și de acasă dacă este cazul, numai să lucreze în folosul comunei.
Președintele de ședință declară închise lucrările de ședință.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR COMUNĂ,

CHIRAP Neculai - consilier local ROTARU Nina – jurist


