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PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 17.02.2018 în cadrul ședinței extraordinare a Consiliului local Dolhești,
care are loc în sala de ședințe a Primăriei, ora 1600.
Prin Dispoziția primarului nr. 56 din 13.02.2018, au fost convocați un număr de 13
consilieri în funcție, cu invitația secretarului comunei nr. 900 din 13.02.2018.
Președintele de ședință a anunțat că are o problemă personală și nu poate ajunge la
ședință, drept pentru care este necesar alegerea unui președinte de ședință pentru a conduce
lucrările ședinței.Secretarul comunei, dna. Rotaru Nina, face prezența nominală a consilierilor
locali și constată că din 13 consilieri în funcție, sunt prezenți 9 consilieri, domnul consilier
Iliuțe Constantin și domnul Darabă Cătălin-Gheorghe au anunțat că nu poate participa la
ședință și doamna consilier Ilie Maria și domnul consilier Mărian Dorin lipsesc nemotivat.
Dna. secretar Rotaru Nina anunță că este asigurat cvorumul, ședința este legal
constituită, declară deschise lucrările ședinței și anunță consilierii să facă propuneri pentru
alegerea președintelui de ședință.
Domnul consilier, Apetroae Nicolae, propune să fie ales președinte de ședință pentru
ședința extraordinară care este în curs de desfășurare, domnul Chirap Neculai. Alte propuneri
nu sunt, se supune la vot ca domnul consilier Chirap Neculai să fie ales președinte de ședință
pentru a conduce lucrările ședinței, se aprobă cu 9 voturi ,,pentru”.Domnul consilier Chirap
Neculai este ales președinte de ședință pentru a conduce lucrările ședinței care sunt în curs de
desfășurare.
Președintele de ședință, dl. consilier Chirap Neculai, dă cuvântul dlui. primar,
Cristinel-Neculai Bărculescu pentru a prezenta proiectul ordinei de zi:
Domnul primar prezintă referatul întocmit privind motivarea convocării consilierilor
locali la ședința extraordinară și în continuare prezintă ordinea de zi :
1. Supunerea spre aprobare a procesului verbal încheiat în ședința
extraordinară a consiliului local din data de 02.02.2018.
Prezintă: Rotaru Nina – secretar comună
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2018, estimările pentru
anii 2019, 2020, 2021, si a utilizării excedentului bugetului local în sumă de 450.782 lei pentru
finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare (investiţii - 140.000 lei pentru execuţie „Alee
pietonală in satul Dolheştii Mari, comuna Dolheşti, judeţul Suceava”, 54.000 lei pentru execuţie
„Alee pietonală in satul Dolheştii Mici, comuna Dolheşti, judeţul Suceava”, 50.000 lei reprezentând
cofinanţare locală pentru proiectul „Modernizare, renovare şi dotare Cămin cultural, sat Dolheştii
Mari, comuna Dolheşti, judeţul Suceava”, 20.000 lei pentru cofinanţare proiect „Reabilitare
dispensar medical in satul Dolheştii Mari, comuna Dolheşti, judeţul Suceava”, 20.000 lei
cofinanţare proiect „Reabilitare podeţ dalat în zona Cosma, comuna Dolheşti, judeţul Suceava”, 54.782 lei pentru cofinanţare proiect „Modernizare drumuri comunale în comuna Dolheşti, judeţul
Suceava”, 60.000 lei pentru achiziţionare utilitară şi 52.000 lei pentru achiziţionare camere
supraveghere video stradal.

Inițiator: Viorica Ștefan – viceprimar
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Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu 9 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 extraordinară a consiliului local din data de 02.02.2018
Discuții nu sunt se supune spre aprobare, se aprobă cu 9 voturi,,pentru”.
Domnul primar prezintă proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul
2018, estimările pentru anii 2019, 2020, 2021, si a utilizării excedentului bugetului local în sumă de
450.782 lei pentru finanţarea cheltuielilor secţiunii de dezvoltare (investiţii - 140.000 lei pentru
execuţie „Alee pietonală in satul Dolheştii Mari, comuna Dolheşti, judeţul Suceava”, 54.000 lei
pentru execuţie „Alee pietonală in satul Dolheştii Mici, comuna Dolheşti, judeţul Suceava”, 50.000 lei
reprezentând cofinanţare locală pentru proiectul „Modernizare, renovare şi dotare Cămin cultural,
sat Dolheştii Mari, comuna Dolheşti, judeţul Suceava”, 20.000 lei pentru cofinanţare proiect
„Reabilitare dispensar medical in satul Dolheştii Mari, comuna Dolheşti, judeţul Suceava”, 20.000 lei
cofinanţare proiect „Reabilitare podeţ dalat în zona Cosma, comuna Dolheşti, judeţul Suceava”, 54.782 lei pentru cofinanţare proiect „Modernizare drumuri comunale în comuna Dolheşti, judeţul
Suceava”, 60.000 lei pentru achiziţionare utilitară şi 52.000 lei pentru achiziţionare camere
supraveghere video stradal.
În continuare, domnul primar arată că bugetul pentru anul 2018 este foarte bun, de 1 milion de
euro, a fost la București s-a obținut finanțare pentru proiectele cu Școala ,apa, Căminul
Cultural,Dispensarul, mai este un proiect cu sala de sport este în curs de rezolvare pentru aprobarea și
finanțarea lui, miercuri va pleca la București pentru un interviu la o televiziune.
Arată că în bugetul de anul acesta, la bunuri și servicii a pierdut 2 miliarde lei deorece la
rectificarea care a avut loc în luna octombrie 2017 nu s-a aprobat proiectul din cauza opoziției că au
votat împotrivă și când au votat a fost prea târziu, pentru că Trezoreria nu au mai primit rectificarea,
pentru operații financiare.Domnul primar arată că atunci când a venit el primar, era cuprins în buget la
capitolul bunuri și servicii foarte mari venituri și cheltuieli s-au făcut.
-Domnul consilier, Corduneanu Cristian în cuvântul lui întreabă de ce domnul primar se referă la
toți cei din opoziție că nu au votat rectificarea, el, de exemplu ,nu a participat la vot, mai arată că a
prins bani în buget pentru proces cu SAWA SAWA ,întreabă pentru ce să se judece, că sunt cereri de
prelungire a contractului și Primăria nu a răspuns la ele și s-a considerat prelungirea contractului
tacit.
Domnul primar arată că s-a discutat acestă problemă cu cei de la Curtea de Conturi când au fost în
control și i s-a recomandat să prindă în buget o sumă pentru proces.
Domnul consilier, Chirap Neculai –arată în cuvântul lui că trebuia arătat mai multe dosare la cei
de la Curtea de Conturi, dosarul proiectului cu podul, referitor la acel spațiu arată ,,că acolo este
o ,<golăneală> și așa suntem necăjiți nu are comuna bani, o mai și jecmănim”.
Domnul primar arată că sunt încheiate contracte ilegale în sensul că spațiul a fost închiriat la o
societate GAD care a depus o cerere de reziliere a contractului și după o jumătate de an a subînchiriat
spațiul lui Sawa Sawa.Aceeași situație a fost și cu Hepytes după ce a solicitat rezilierea, a subînchiriat
spațiul la aceeași societatea Sawa Sawa.
În continuare, domnul primar arată că în buget, anul acesta a fost cuprins să se facă alee pitonală de
la Mary Land până la drumul care duce la domnul Dorin , a discutat cu persoana care are depozit de
materiale lângă magazin să-și schimbe deschiderea porților de la depozit în interior deoarece acum
sunt cu deschidere spre exterior, spre șosea, pentru a nu deranja pietonii printre care sunt și copii. Tot
în buget a fost cuprins pentru iluminatul public, cofinanțare la proiectul reabilitare Cămin,Dispensar,
pentru alee la cimitirul din Dolheștii Mari, pentru tabără pentru copii premianți în anul 2018, 50.000
lei pentru două Biserici, gardul de la parc o să fie mutat și are promis de la minister și va mai insista cu
această problemă să obțină finanțare pentru asfaltarea unor drumuri, dacă ajută bunul Dumnezeu va
face anul acesta ce și-a propus.
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Domnul consilier, Roman Mihai – arată faptul că atunci când se va face aleea în cimitir să se
traseze cu o sfoară linie dreaptă și să se respecte aranjamentul mormintelor .
Domnul consilier, Chirap Necculai – în cuvântul lui face referire la gardul de la parc să nu se
mute că a costat 600 mil. lei .
Discuții nu mai sunt, se supune la vor proiectul de hotărâre prezentat, se aprobă cu 8
voturi,,pentru” dl. consilier Corduneanu Cristian nu praticipă la vot.
În continuare domnul primar arată că s-a luat mașina și nu a decontat nici un ban pentru transport
trebuie aprobat o cotă de benzină pentru mașină.
Domnul consilier, Apetroae Nicolae, solicită să ia cuvântul și prezintă o propunere

domnului primar, poate reușește printre alte lucrări să execute și la Valea Bourei vreo 350 m
de pavele mai mult pentru copii, de la Albu Vasile până pe la școală și tot pentru Valea Bourei
să se facă un proiect de reparat podul la uliță la dumnealui și stricat este și podul la Vlad,poate
reușește să facă ceva anul acesta și la Valea Bourei.
Domnul primar –răspunde că anul acesta și la Valea Bourei se va finaliza reabilitarea
școlii și parcul și ce se va mai poate face, va vedea pe parcursul anului.
Domnul consilier, Corduneanu Toader Cristian –întreabă pe domnul primar, a
solicitat o garanție a tatălui său când i se va restitui? că tot este amânat.
Doamna secretar, Rotaru Nina răspunde că a fost domnul contabil să ridice această
garanție de la CEC Suceava și i s-a răspuns că nu poate fi restituită că trebuie actualizată baza
de date și trebuie prezentate din nou foarte multe documente și sa se prezinte și cu ordonatorul
de credite pentru semnătura digitală. Aceste documente au fost scoase din arhiva
Primăriei,xeroxate și împreună cu domnul Crăciun Costică, având funcția de administrator
public și are delegate atribuții de ordonator de credite s-au prezentat la CEC și nu au fost de
acord cu el, trebuie să se prezinte domnul primar .
Am prezentat recent această situație domnului contabil și a întrebat în ce stadiu se află cu
rezolvarea acestei probleme și i-a răspuns că a discutat cu domnul Corduneanu Cristian să mai
aștepte puțin că acum nu are timp de a merge să-i rezolve această problemă că este foarte
ocupat cu întocmirea bugetului,darea de seamă și domnul primar are o săptămână de concediu
de odihnă și cît de curând se va rezolva și această problemă, deci domnul Corduneanu este în
cunoștință de cauză cu rezolvarea acestei probleme.
Domnul consilier Chirap Neculai- întreabă pe domnul primar de ce nu i s-a restituit
această sumă domnului Corduneanu Toader? Solicită să i se ceară notă explicativă
contabilului de ce nu a restituit această sumă și să fie sancționat, în continuarea cuvântului
solicită se prezinte domnul primar în următoarea ședință dosarul cu toate lucrările executate
pentru care s-a plătit suma prevăzută pentru baza sportivă care au votat luna trecută și pentru
ce s-a plătit 800 mil lei la Cămin, s-a dat numai cu var, ce s-a făcut cu banii? Să prezinte
situația de lucrări .
Domnul primar răspunde că dumnealui nu știa de această problemă și se va ocupa.
Domnul primar mai anunță că s-a făcut Asociația crescătorilor de animale, de către
domnul Ștefan de la Valea Bourei.
Președintele de ședință ,domnul consilier, Chirap Neculai, mulțumește pentru participare
și declară închise lucrările ședinței.
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR COMUNĂ,

CHIRAP Neculai - consilier local

ROTARU Nina - jurist
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