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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 13.01.2018 în cadrul şedinţei ,,de îndată” a Consiliului Local
Dolheşti, care are loc în sala de şedinţe a Primăriei comunei Dolheşti, ora 15,00 .

Prin Dispoziţia primarului nr. 3 din 12..01.2018, au fost convocaţi un număr de 12
consilieri în funcție cu invitaţia secretarului comunei nr. 231 din 12.01.2018.

Preşedintele de şedinţă, dl. consilier local Iliuțe Constantin, dă cuvântul dnei. secretar
Rotaru Nina, pentru a face prezenţa nominală a consilierilor prezenţi la şedinţă şi constată
că din 12 consilieri în funcţie, un cosilier local și-a depus demisia, sunt prezenţi 11 consilieri,
dna consilier, Ilie Maria, a anunțat președintele de ședință că are o problemă personală și nu
poate ajunge la ședință.

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

Preşedintele de şedinţă, dl. Iliuțe Constantin, declară deschise lucrările şedinţei şi dă
cuvântul dlui. primar Cristinel - Neculai Bărculescu pentru a prezenta ordinea de zi.

Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu prezintă referatul cu privire la convocarea
consiliului local în ședința de îndată motivată de faptul că au apărut unele modificări la
indicatorii tehnico-economici și cofinanțarea din bugetul local la proiectul de investiții
Reabilitare Dispensar medical din satul Dolheștii Mari, aprobat prin HCL nr. 34 și nr. 35 din
10 martie 2017 și nu poate fi amânate în ședința ordinară întrucât trebuie trimise la București
de urgență, luni va pleca la București personal să ducă cele 2 hotărâri.

Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu prezintă Proiectul ordinei de zi, cu cele două
puncte,respectiv:

1. Proiectul de hotărâre privind actualizării indicatorilor tehnico-economici la
obiectivul de

investiții ,, REABILITARE DISPENSAR MEDICAL ÎN SAT DOLHEȘTII MARI,
COMUNA DOLHEȘTI,JUDEȚUL SUCEAVA,,propus spre finanțare prin Ministerul
Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fonduri Europene,P.N.D.L.

2. Proiectul de hotărâre privind aprobarea actualizării cofinanțării de la bugetul
local

pentru categoriile de cheltuieli neeligibile prin P.N.D.L. aferente
proiectului ,,REABILITARE DISPENSAR MEDICAL ÎN SAT DOLHEȘTII MARI,
COMUNA DOLHEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA,, propus spre finantare prin Ministerul
Dezvoltarii Regionale Administratiei Publice si Fondurilor Europene.

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.

Dna. Secretar dă citire art. 46 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale,
republicată cu privire la conflictul de interese .

Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. primar Cristinel Neculai Bărculescu pentru a
prezenta Proiectul de hotărâre privind actualizării indicatorilor tehnico-economici la
obiectivul de
investiții ,, REABILITARE DISPENSAR MEDICAL ÎN SAT DOLHEȘTII MARI,
COMUNA DOLHEȘTI,JUDEȚUL SUCEAVA,,propus spre finanțare prin Ministerul
Dezvoltării Regionale Administrației Publice și Fonduri Europene,P.N.D.L.

Discuții:
Domnul consilier Mărian Dorin- întreabă cu ce se finalizează această lucrare?
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Domnul primar – răspunde că se extinde cabinetul medical în sensul căse amenajează un alt
cabinet medical pentru al doilea medic de familie și propune să aducă medicul de la Dolheștii
Mici deoarece acolo este un loc impropriu pentru desfășurarea activității medicale, cabinetele
vor fi dotate cu aparatură.
Domnul consilier Mărian Dorin întreabă dacă investiția este a Primăriei poate fi dat pentru

cabinete private.
Domnul primar răspunde că vor fi date cu chirie sau dacă vor apărea alte legi până atunci ne

vom conforma, dar nu se va vinde .
Domnul, consilier Chirap Neculai, întreabă dacă cabinetul unde funcționează medicul de

familie este vândut? Se auzea într-o anumită perioadă că se poate vinde.
Domnul primar răspunde că nu este vândut acest spațiu este concesionat.
Alte discuții nu sunt, se supune la vot proiectul de hotărâre, se aprobă cu 11„

voturi,,pentru”.
Președintele de ședință dă cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre

privind actualizării indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ,, REABILITARE
DISPENSAR MEDICAL ÎN SAT DOLHEȘTII MARI, COMUNA DOLHEȘTI,JUDEȚUL
SUCEAVA,,propus spre finanțare prin Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice
și Fonduri Europene,P.N.D.L.

Discuții:
Domnul consilier, Corduneanu Toader Cristian –întreabă ce face firma de consultanță de

este plătită cu 11.730 lei .
Domnul primar răspunde la întrebare, această firmă face proiectul, cine știe să facă un astfel

de proiect dacă nu este de specialitate, la Primărie nu are un astfel de specialist.
Domnul consilier Corduneanu arată că sunt alocați bani și pentru asistență tehnică.
Domnul consilier, Darabă Cătălin Gheorghe – arată că dacă va fi eligibil proiectul este

bine, să nu se cheltuie niște bani aiurea.
Domnul primar răspunde că proiectul este aprobat dar trebuie actualizați indicatorii tehnico-

economici și cofinanțarea din bugetul local.
Domnul consilier, Darabă întreabă dacă proiectul cu drumurile a fost aprobat.
Domnul primar răspunde că nu, prioritate a fost proiectul alimentarea cu apă,canalizare

după aceea drumurile.
Domnul consilier Darabă –arată în continuare că trebuie domnul primar să facă demersuri

pentru canalizare, că în perioada când a fost el primar proiectele eligibile erau numai pentru
alimentarea cu apă, nu și canalizare.
Domnul primar răspunde că trebuie finalizat proiectul alimentarea cu apă după care se va face

și pentru canalizare, apa este în curs de desfășurare după aprobarea bugetului .
Domnul consilier Darabă întreabă dacă la proiectul cu apa se execută lucrările cu aceeași

firmă.
Domnul primar răspunde că nu mai lucrează cu ei și nici nu sunt interesați și după ce va fi

licitația va vedea cine va veni.
Domnul consilier Darabă Cătălin –arată că țeava a fost îngropată și întreabă dacă valoarea

proiectului este aceeași, se merge în continuare cu lucrarea de unde a rămas.
Domnul primar răspunde că da, și se merge în continuare cu lucrările de unde au rămas.
Alte discuții nu mai sunt, preşedintele de şedinţă dl. consilier local Iliuțe Constantin,

declară închise lucrările şedinţei şi mulţumeşte pentru participare .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR COMUNĂ,
Iliuțe Constantin – consilier local Jr. Rotaru Nina


