ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA DOLHEȘTI
CONSILIUL LOCAL

Cod poștal: 727185; Cod Fiscal: 5506727
www.comunadolhesti.ro; primaria_dolhesti@yahoo.com
Tel. 0230549282; Fax 0230549249

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 16.12.2019 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. 211 din 10.12.2019, au fost convocaţi un număr de 13
consilieri în funcţie, cu invitaţia secretarului comunei nr. 5750 din 10.12.2019.
Preşedintele de şedinţă, dl. Apetroae Nicolae, 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. Apetroae Nicolae, 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 şedinţa ordinară din
data de 22.11.2019.
Prezintă: Rotaru Nina – secretar comună
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul
2019.
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare cu noile denumiri ale
unităţilor de învăţământ preuniversitare din comuna Dolheşti, judeţul Suceava, pentru
anul şcolar 2020-2021.
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
4. Proiect de hotărâre de aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii al
aparatului de specialitate al primarului comunei Dolheşti, judeţul Suceava, pe anul 2020.
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
5. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii din HCL nr. 52/21.08.2019, în
sensul că, în loc de modificarea art. 2 şi art. 3 din HCL nr. 30 din 29.03.2018, corect este
aprobarea Caietului de sarcini şi Regulamentului de organizare şi funcţionare al
serviciului de salubrizare.
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
6. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile:
ianuarie, februarie şi martie 2020.
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
7. Probleme diverse.
Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu 13 voturi „pentru”.

Preşedintele de şedinţă, dl. Apetroae Nicolae, 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 din data de 22.11.2019.
Se supune la vot procesul verbal încheiat în şedinţa ordinară și se aprobă cu 13 voturi
„pentru”.
Dna. secretar Rotaru Nina amintește prevederile art.228 din OUG nr. 57/2019 cu
privire la conflictul de interese, consilierii fiind obligați să anunțe la începutul dezbaterilor
interesul personal pe care îl au în problema respectivă.
Preşedintele de şedinţă, dl. Apetroae Nicolae prezintă punctul doi al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019.
Discuții nu sunt. Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 9 voturi
„pentru” şi 4 „abţineri”.
Preşedintele de şedinţă, dl. Apetroae Nicolae prezintă punctul trei al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare cu noile denumiri ale unităţilor de
învăţământ preuniversitare din comuna Dolheşti, judeţul Suceava, pentru anul şcolar 20202021.
Discuții nu sunt. Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi
„pentru” şi dna. consilier Vieriu Mihaela părăseşte sala de şedinţă, nu participă la vot.
Preşedintele de şedinţă, dl. Apetroae Nicolae prezintă punctul patru al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre de aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii al aparatului de
specialitate al primarului comunei Dolheşti, judeţul Suceava, pentru anul 2020.
Discuții nu sunt. Se supune la vot proiectul de hotărâre şi se aprobă cu 11 voturi
„pentru”, 1 „abţinere” şi dl. consilier Corduneanu Toader-Cristian părăseşte sala de
şedinţă, nu participă la vot.
Preşedintele de şedinţă, dl. Apetroae Nicolae prezintă punctul cinci al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii din HCL nr. 52/21.08.2019, în sensul că, în loc
de modificarea art. 2 şi art. 3 din HCL nr. 30 din 29.03.2018, corect este aprobarea Caietului
de sarcini şi Regulamentul de organizare şi funcţionare al serviciului de salubrizare.
Dna. secretar Rotaru Nina vine cu completări la proiectul prezentat şi explică că este o
îndreptare de eroare privind redactarea HCL nr. 52 din 21.08.2019 în care face referire la
modificarea art. 2 şi art. 3 din HCL nr. 30 din 29.03.2018. În realitate a fost întocmit un nou
Caiet de sarcini şi Regulament de organizare şi funcţionare a serviciului de salubrizare.
Discuţii:
Dl. consilier Chirap Neculai întreabă ce modificări sunt în cele două articole de care
face vorbire în proiectul de hotărâre.
Dna. secretar Rotaru Nina arată că în HCL nr. 30 din 29.03.2018 s-a aprobat Caietul
de sarcini şi Regulamentul de organizare şi funcţionare a serviciului de salubrizare şi întrucât
o dată cu funcţionarea groapei de gunoi de la Moara au intervenit unele modificări de preţ
privind colectarea deşeurilor. Acestea au fost cuprinse în Caietul de sarcini şi Regulamentul
de organizare aprobat prin HCL nr. 52 din 21.08.2019.
Dna. consilier Ilie Maria arată că nu înţelege ce modificări au fost intervenite.
Dna. secretar Rotaru Nina răspunde că faţă de HCL nr. 30 din 29.03.2018 au fost
modificări de preţ şi procedură de colectare, în realitate s-a întocmit un nou Caiet de sarcini şi
Regulament, aici intervenind îndreptarea erorii.

Dl. Chirap Neculai prin cuvântul lui arată că prin greşeala secretarei nu v-a plăti vreo
imputaţie cu vreo sumă de bani, intervine în discuţie dna. consilier Ilie Maria şi arată că prin
semnătura dată secretarul este cel care răspunde de acestea.
Dna. consilier Ilie Maria întreabă dacă s-a modificat taxa de salubrizare, având în
vedere majorarea preţului de colectare?
Dna. secretar Rotaru Nina răspunde că prin hotărârea Consiliului Local prin care s-au
aprobat impozitele şi taxele locale, iniţiatorul proiectului a propus taxa de salubrizare de 6,5
lei/persoană, la aceasta s-a venit cu un amendament din partea consilierilor prin care taxa de
salubrizare a fost propusă de 2,5 lei/persoană, fiind aprobată de toţi consilierii.
Dna. consilier Ilie Maria arată că în Regulamentul de organizare era un articol în care
era cuprins că se vor primi saci menajeri de la firma prestatoare, nu s-a primit nimic de 2 ani
dar preţul a rămas acelaşi.
Dna secretar Rotaru Nina arată că în Regulamentul de organizare aprobat prin HCL nr.
52 din 21.08.2019 s-a strecurat o greşeală aceasta a fost discutată la momentul respectiv, în
şedinţa din 21.08.2019, corectura s-a făcut în timpul şedinţei prin eliminarea articolului.
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu arată că în Regulamentul vechi nu a fost
prevăzut un astfel de articol.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi „pentru” şi 3
„abţineri”.
Preşedintele de şedinţă, dl. Apetroae Nicolae prezintă punctul şase al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru lunile: ianuarie, fenrurie şi
martie 2020.

Discuții nu sunt. Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 13 voturi
„pentru”.
Diverse:
Dl. consilier Darabă Cătălin-Gheorghe arată în cuvântul lui că la controlul Curţii de
Conturi i s-a imputat o sumă de bani rezultată în urma majorării preţului de colectare a
deşeurilor de către firma de la Neamţ care se ocupa de acest serviciu de salubrizare. Firma a
dat faliment, nu mai există şi nu i se pare normal să i se impute lui, ocupând în acea perioadă
funcţia de primar.
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde că suma respectivă s-a imputat
datorită faptului că s-a încheiat contractul fără ca această majorare să fie aprobată de CL.
Dna. consilier Ilie Maria întreabă pe dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu câte
contracte pe care le-a semnat au fost prezentate şi în Consiliul Local?
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde că preţurile au fost aprobate de către
Consiliul Local şi nu era necesar prezentarea contractelor în CL.
Dna. Ilie Maria întreabă dacă contractul a fost semnat de secretar?
Dna. secretar Rotaru Nina răspunde că acum contractele sunt semnate de secretar,
deoarece Primăria nu are jurist, dar înainte, contractele nu se prezentau consilierului juridic
sau secretarului.
Dl. Darabă Cătălin-Gheorghe arată că atunci când a fost primar a preluat şi activul şi
pasivul comunei, precizează că până să ajungă contractul la dânsul la semnat a trecut şi pe la
alte persoane. În continuare, face vorbire că v-a depunde un proiect de hotărâre pentru
anularea acestei sume.

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde că nu are cadru legal, dar dacă il v-a
depune şi se aprobă...
Dl. Darabă Cătălin-Gheorghe arată că întrucât firma a dat faliment, patronul a
decedat, consideră că a fost o răzbunare.
Dl. Chirap Neculai arată că poate ataca în instanţă şi dacă câştigă, nu v-a mai da bani.
Dar pe cine dă în judecată?
Dna. secretar Rotaru Nina arată că putea face contestaţie la decizia Curţii de Conturi,
dar era condiţionat de un termen.
Dna. Ilie Maria arată că decizia Curţii de Conturi nu este condiţionată de termen, poate
merge în instanţă.
Președintele de ședință declară închise lucrările de ședință.
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