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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 18.06.2018 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Dolheşti,
care are loc în sala de şedinţe a Primăriei comunei Dolheşti, ora 1600.
Prin Dispoziţia primarului nr. 124 din 12.06.2018, au fost convocaţi un număr de
13 consilieri în funcţie, cu invitaţia secretarului comunei nr. 2889 din 12.06.2018.
Preşedintele de şedinţă, dl. Chirap Vasile, 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. consilier Chirap Vasile, 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 a
consiliului local din data de 29 mai 2018.
Prezintă: Rotaru Nina – secretar comună
2. Proiect de hotărâre privind stabilirea pe anul 2019 a nivelurilor valorilor
impozabile, impozitele și taxele locale, și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile
aplicabile
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
3. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale prevăzută la
articolul 1 din HCL nr. 60 din 18 iulie 2017
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru desfășurarea
activităților economice în sediile și punctele de lucru din comuna Dolhești, județul
Suceava
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea și stabilirea normei locale de consum
cu carburant pentru autoutilitara primăriei comunei Dolhești.
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
6. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile
iulie, august și septembrie 2018
Inițiator: Chirap Vasile – consilier local
7. Probleme diverse.
Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu 13 voturi ”pentru”.

Preşedintele de şedinţă, dl. Chirap Vasile 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 a consiliului local din data de 29 mai 2018.
Se supune la vot procesul verbal și se aprobă cu 12 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 Vasile prezenta punctul doi al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre privind stabilirea pe anul 2019 a nivelurilor valorilor impozabile,
impozitele și taxele locale, și alte taxe asimilate acestora, precum și amenzile aplicabile.
Discuții:
Dna. consilier Ilie Maria precizează că dna secretar trebuie să vegheze respectarea
legilor și întreabă dacă la întocmirea proiectului de hotărâre s-a respectat art. 289 din Codul
Fiscal.
Dna secretar Rotaru Nina raspunde că nu trebuie să știe pe de rost toate articolele din
Codul Fiscal. A prezentat din Codul fiscal articolul amintit care nu avea legătura cu
impozitele și taxele locale, drept pentru care dna. consilier Ilie Maria rectifică articolul făcând
referire la articolul 489.
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu spune că, articolul 489 din Codul Fiscal se
referă la impozitele și taxele pe clădiri și terenuri proprietate personală și nu la cele care
aparțin Primăriei. Inuițial s-a mers cu o singură anexă pentru alte taxe locale, dar în urma
discuțiilor avute, s-a mai introdus o anexă, anexa 10, care ține strict de bunurile ce aparțin
primăriei.
Dna. consilier Ilie Maria întreabă dacă se poate percepe chirie pentru cineva care nu
are contract.
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde că poate percepe chirie. Celor cu
probleme le-au fost trimise notificări și din partea primăriei și din partea unui executor
judecătorasc și nu s-au conformat. Astfel că, până se va pronunța instanța, se vor aplica taxele
și chiriile stabilite prin hotărâre a consiliul local. Conform Legii nr. 215/2001 consiliul local
poate stabili taxe cât consideră necesar.
Dna secretar Rotaru Nina amintește prevederile art. 489 din Codul Fiscal și spune că,
chiria nu este o taxă prevăzută în Codul Fiscal.
Dl. consilier Chirap Vasile spune că sunt persoane, în tabelul cu scăderile la taxa de
salubrizare, care au pensii, salarii și întreabă de ce să fie scutiți.
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde că sunt scutite persoanele de pe
străzile unde nu intră mașina de gunoi.
Dna. consilier Ilie Maria spune că de servicii trebuie să se bucure fiecare cetățean iar
firma trebuie să aibă mașini mai mici care să încapă pe toate strazile. Doamna consilier spune
că are încheiat conctract cu o firmă de salubrizare și nu va mai plăti gunoiul, deoarece plătește
firmei cu care are contract.
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu îi solicită să prezinte contractul.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Domnii consilieri Mărian Dorin, Iliuțe
Constantin și Corduneanu Toader-Cristian nu participă. Proiectul se aprobă cu 7
voturi ”pentru” și 3 ”abțineri”.
Preşedintele de şedinţă, dl. Chirap Vasile prezenta punctul trei al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale prevăzută la articolul 1 din HCL nr.
60 din 18 iulie 2017
Discuții:

Dna secretar Rotaru Nina spune că din eroare s-a trectut privat dar terenul este în
public și așa a rămas. Este doar o eroare de scriere care trebuie corectată. S-a trecut din public
în privat doar plantația de duzi apoi s-a desființat categoria de folosință.
Se supune la vot proiectul de hotărâre. Se respinge cu 7 voturi ”pentru”,
5 ”abțineri” (Chirap Vasile, Darabă Cătălin, Ilie Maria, Iliuțe Constantin, Mărian Dorin),
1 ”împotrivă” (Corduneanu Toader-Cristian).
Preşedintele de şedinţă, dl. Chirap Vasile prezenta punctul patru al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru desfășurarea activităților
economice în sediile și punctele de lucru din comuna Dolhești, județul Suceava.
Discuții nu sunt. Se supune la vot și se aprobă cu 12 voturi ”pentru” și 1 ”abtineri”
Preşedintele de şedinţă, dl. Chirap Vasile prezenta punctul cinci al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea și stabilirea normei locale de consum cu carburant
pentru autoutilitara primăriei comunei Dolhești.
Discuții:
Dl. consilier Apetroae Nicolae întreabă dacă cineva pentru o cursa de două ore până la
Dolhasca trebuie să plăteacă 180 lei, tariful fiind de 90 lei/oră.
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde va plăti conform tarifului stabilit
prin hotărâre.
Se supune la vot și se aprobă cu 12 voturi ”pentru” și 1 ”abtineri”
Preşedintele de şedinţă, dl. Chirap Vasile prezenta punctul șase al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile iulie, august și
septembrie 2018
Discuții nu sunt. Se supune la vot și se aprobă cu 12 voturi ”pentru”. Dna consilier.
Vieriu Mihaela nu participă
Probleme diverse
Dna. consilier Ilie Maria face obiecțiuni la procesul verbal menționând că există
neconcordanțe între registru scris și cel afișat.
Dna secretar Rotaru Nina spune că obiecțiunile trebuie ridicate la ședință, atunci când
procesul verbal este supus spre dezbatere și aprobare, nu peste 2-3 luni.
Președintele de ședință declară închise lucrările de ședință.
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