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PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 18.07.2017 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Dolheşti, care are loc în
sala de şedinţe a Primăriei comunei Dolheşti, ora 17,00 .
Prin Dispoziţia primarului nr. 171 din 12.07.2017, au fost convocaţi un număr de 13 consilieri
în funcţie, cu invitaţia secretarului comunei nr. 3327 din 12.07. 2017 .
Preşedintele de şedinţă, dl. Darabă Cătălin - Gheorghe, 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 .
Preşedintele de şedinţă, dl. Darabă Cătălin - Gheorghe, declară deschise lucrările şedinţei şi dă
cuvântul dlui. primar Cristinel - Neculai Bărculescu.
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu prezintă Proiectul ordinei de zi, după cum urmează:
1.Supunerea spre aprobare a procesului verbal, încheiat în şedinţa ordinară a consiliului local
din data de 22 iunie 2017 .
Prezintă: Nina Rotaru- secretar comună.
2.Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul
public al comunei Dolhești, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 22 din 24.08.1999,cu
modificările şi completările ulterioare.
Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar comună .
3.Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte din domeniul
public al comunei Dolhești, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 22 din
24.08.1999,cu modificările şi completările ulterioare.
Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar comună .
4. Proiect de hotărâre privind desființarea categoriei de folosință a terenului în suprafață de
2886 mp,,Livadă Cămin Cultural, sat.Dolheștii Mari, al terenului în suprafață de 1376 mp Plantație
duzi Școala Dolheștii Mari, și terenul în suprafață de 1360 mp ,,Plantație duzi Școala Dolheștii
Mici,, din domeniul privat al comunei Dolhești,județul Suceava .
Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar comună .
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea reabilitării și amenajării Parcului de joacă copii din
satul Valea Bourei, comuna Dolheşti, judeţul Suceava .
Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar comună .
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea
amenajării unui Parc de joacă copii la
Grădinița ,,Dumbrava minunată,,sat Dolheștii Mici, comuna Dolheşti, judeţul Suceava.
Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar comună .

7.Proiect de hotărâre privind aprobarea Caietului de sarcini privind închirierea unui spațiu
din incinta Căminului Cultural Dolheștii Mari, în suprafață de 12,25 mp, aparţinând domeniului
public al comunei Dolheşti, judeţul Suceava, pentru funcționarea televiziunii prin cablu.
Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar comună .
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la ,,Programul de stimulare a înnoirii
Parcului auto national - Programul Rabla 2017 ,,în vederea achiziționării unui autoturism,Dacia
Logan de către Primăria
comunei Dolhești,județul Suceava.
Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar comună .
9.Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 25.000 lei pentru
Parohia ,,CuvioasaParaschiva,, sat Dolheștii Mari și 5.000 lei pentru Biserica Penticostală Betel, sat
Valea Bourei.
Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar comună .
10.Proiect de hotărâre privind schimbarea soluției tehnice prin modificare proiect, respectiv,
racordarea la sistemul de alimentare cu apă din comunele învecinate și renunțarea la următoarele
obiective:
Obiectivul nr. 1-Alimentare cu energie electrică
Obiectivul nr.2 –Captare și stație tratare
Obiectivul nr.4- Rezervor 300mc
Obiectivul nr. 6- Sediul și laborator, aferente proiectului ,,Alimentare cu apă în sistem
centralizat în comuna Dolhești, județul Suceava,, finanțat prin Ministerul Dezvoltării Regionale
Administrației Publice și Fonduri Europene –Programul Național de Dezvoltare Locală.
Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar comună .
11. Proiect de hotărâre privind acordarea unei tabere gratuit elevilor premianți în anul școlar
2016-2017 și a celor cu merite deosebite în activitatea culturală la care participă an de an .
Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar comună .
12. Prezentarea adresei nr. 42i/05.07.2017 a Fundației Romanian Angel Appeal .
Prezintă: Cristinel Neculai Bărculescu- primar comună .
13.Probleme diverse
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu prezintă referatul nr. 3372 din 18.07.2017 privind

suplimentarea ordinea de zi cu două puncte :

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017 .
Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu- primar comună.
Punctul 9 din ordinea de zi, se împarte în două proiecte de hotărâre : - Proiect de hotărâre privind
alocarea de la bugetul local a sumei de 25.000 lei pentru Parohia ” Cuvioasa Paraschiva ” sat Dolheștii –
Mari .
2. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 5.000 lei pentru
Biserica Betel, sat Valea – Bourei .
Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu- primar comună.
Se supune la vot, ordinea de zi, care se aprobă cu 13 voturi ,,pentru” .
Se supune la vot, suplimentarea ordinii de zi, care se aprobă cu 13 voturi ,,pentru” .
Cvorumul fiind asigurat, ordinea de zi este aprobată, iar lucrările ședinței pot continua.

În continuare, preşedintele de şedinţă, dl. Darabă Cătălin - Gheorghe 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 a consiliului local din data de 22 iunie 2017 .
Discuții:
Dna. Consilier, Ilie Maria precizează că în procesul verbal din luna trecută s-a scris , va face un
proiect de hotărâre privind înființarea unui nou grup folcloric, iar dumneaei nu a spus așa ceva. La
discuția cu privire la impozitatea Zonelor A și B a spus că poate iniția un proiect de hotărâre . Deasemeni
a consultat și celelalte procese verbale din urmă și tot ce s-a spus în ședință nu s-a corectat .
Dna. Secretar, Rotaru Nina răspunde, corectura de la procesul anterior a fost cuprinsă în procesul
verbal curent care va fi supus spre aprobarea consilierilor locali luna următoare, întrucât observația a fost
făcută în ședința curentă.
Dna. Consilier, Ilie Maria adaugă, procesul verbal inițial trebuie să fie corectat .
Dna. secretar Rotaru Nina răspunde, se vor face modificările la cuvântul dumneaei din procesul verbal.
Discuții nu mai sunt, se supune la vot procesul verbal, încheiat în şedinţa ordinară a consiliului local
din data de 22 iunie 2017. Se aprobă cu 13 voturi ,,pentru”.
Dna. secretar Rotaru Nina dă citire art. 46 din Lege nr. 215/2001 cu privire la conflictul de interese .
Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu, pentru a prezenta
punctul doi al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte
din domeniul public al comunei Dolhești, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 22 din
24.08.1999,cu modificările şi completările ulterioare.
Discuții:
Dna. consilier Ilie Maria are obiecții cu privire la legalitate proiectului de hotărâre, a verificat antetul
fiecărui proiect în parte și legislația care este expusă. La primul proiect de hotărâre, legile și hotărârile
invocate se referă la cu totul altceva . Hotărârea HG. 548/1999 se referă la ce este domeniul public și
domeniul privat, Legea nr. 213/1998 este actualizată și se referă ce bunuri intră în aceste proprietăți și
HGR 1357/2001 la apartenența la domeniul public care este o modificare a Legii nr.213/1998 . Dna.
secretar știe bine ce legi trebuiau invocate ca proiectul de hotărâre să fie legal .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde, legalitatea proiectelor de hotărâre o stabilește
Instituția Prefectului – Județul Suceava .
Dna. secretar Rotaru Nina, precizează, înainte de a supune proiectul de hotărâre dezbaterii în ședința
de consiliul local, a fost la Consiliul Județean Suceava, deoarece ei se ocupă cu inventarul domeniului
public și a consultat juriștii de acolo cu privire la întocmirea proiectului de hotărâre, după care hotărârea
adoptată de consiliul local este supus controlului de legalitate a Instituției Prefectului, ei sunt în măsură să
facă observații la cadrul legal și acest lucru este prezentat în ședința consiliului local.
Discuții nu mai sunt, se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor
care fac parte din domeniul public al comunei Dolhești, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr.
22 din 24.08.1999,cu modificările şi completările ulterioare și se aprobă cu 13 voturi ,,pentru” .
Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. primar Cristinel - Neculai Bărculescu, pentru a prezenta
punctul trei al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care fac
parte din domeniul public al comunei Dolhești, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 22 din
24.08.1999,cu modificările şi completările ulterioare.
Discuții nu sunt, se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care
fac parte din domeniul public al comunei Dolhești, judeţul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea nr. 22
din 24.08.1999,cu modificările şi completările ulterioare și se aprobă cu 13 voturi ,,pentru” .
Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. primar Cristinel - Neculai Bărculescu, pentru a prezenta
punctul patru al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind desființarea categoriei de folosință a terenului
în suprafață de 2886 mp,,Livadă Cămin Cultural, sat.Dolheștii Mari, al terenului în suprafață de 1376 mp
Plantație duzi Școala Dolheștii Mari, și terenul în suprafață de 1360 mp ,,Plantație duzi Școala Dolheștii
Mici,, din domeniul privat al comunei Dolhești,județul Suceava .
Discuții:

Dl. consilier Darabă Gheorghe – Cătălin precizează, duzii au fost culturi speciale dar trebuie discutat
despre livada de la Căminul Cultural .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu a mers la Agenția pentru Protecția Mediului Suceava și
Agenția Agricolă Suceava și i s-a spus că este depășită durata de existență a plantației de pomi .
Dna. consilier Ilie Maria propune să facă tot o livadă pentru a stimula consumul de fructe al copiilor .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde, că livadă se va face în locul duzilor, iar în locul
livezii se poate face un parc pentru că nu este în satul Dolheștii – Mari .
Dna. consilier Ilie Maria adaugă- este parcul pensionarilor .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde, unde este parcul acum nu este autorizație .
Dna. consilier Ilie Maria completează, parcul se poate face între Școală și Căminul Cultural .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde acolo va fi o parcare pentru Căminul Cultural și
calea de acces la Sala de Sport .
Dl. consilier Chirap Neculai putem face livadă mai în spate unde sunt duzii, spre Moară .
Dna. consilier Ilie Maria precizează, terenul de fotbal nu este la standarde, mai trebuie lungit, iar pe
restul de teren se poate face o livadă și Sala de Sport .
Dl. consilier Chirap Vasile adaugă, după desființarea livezii de duzi la Școală la Dolheștii – Mici, nu
se poate face altceva decât o livadă pentru că pe acolo trec firele de înalta tensiune .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu precizează, solicitarea cetățenilor din Dolheștii – Mici este
să se facă un teren de sport .
Dna. consilier Ilie Maria adaugă, se poate face în ograda școlii un teren de fotbal, pentru că acolo a
fost o greșeală, este teren pentru mini fotbal . După ce va fi desființat, se va schimba destinația și va trece
la categoria curți - construcții .
Dna. consilier Ilie Maria completează, i se pare că la Dolhești este o furie pentru natură și se taie tot .
Dacă se taie trebuie să se pună în loc alți pomi .
Dna. viceprimar Ștefan Viorica completează, s-au tăiat 60 de copaci și au fost plantați 60 de puieți de
salcâmi .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu adaugă, la anul se va face o acțiune de reîmpădurire .
Discuții nu mai sunt, se supune la vot proiectul de hotărâre privind desființarea categoriei de folosință
a terenului în suprafață de 2886 mp,,Livadă Cămin Cultural, sat.Dolheștii Mari, al terenului în suprafață
de 1376 mp Plantație duzi Școala Dolheștii Mari, și terenul în suprafață de 1360 mp ,,Plantație duzi
Școala Dolheștii Mici,, din domeniul privat al comunei Dolhești,județul Suceava și se aprobă cu 13
voturi ,,pentru” .
Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu, pentru a prezenta
punctul cinci al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea reabilitării și amenajării Parcului de
joacă copii din satul Valea Bourei, comuna Dolheşti, judeţul Suceava .
Discuții:
Dl. consilier Darabă Gheorghe – Cătălin menționează parcul este împrejmuit .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu adaugă, acel parc nu are autorizație de funcționare și acum
dorește să facă legal, cu autorizație să poată pune bănci, să facă alei .
Dl. consilier Chirap Neculai întreabă ce valoare are parcul existent, ce investiții s-au făcut în ultimii
ani .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde, împrejmuirea a costat 35 mii lei și nu are valoare
pentru că nu are autorizație, nu a fost un proiect . Dumnealui se străduiește să facă investiții doar pe ce are
intabulat pe Primărie . Dacă acel parc a fost înființat fără intabulare și autorizație, persoana în cauză va
răspunde .
Dl. consilier Chirap Neculai adaugă, dacă nu este intabulat nu se poate vota .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde, nu se votează intabularea ci reabilitarea și
amenajarea Parcului de joacă copii, iar dacă va fi votat, primarul și aparatul de specialiate, va duce la
îndeplinire și vor face toate demersurile necesare legalității .

Dl. consilier Darabă Gheorghe – Cătălin menționează, pe acel teren a fost o grădiniță veche, era un
focar de infecții, s-a făcut curățenie, s-a împrejmuit, nu a avut o destinație specială . Dl. primar are
dreptate că dorește să-l autorizeze să nu se întâmple vreun accident .
Nemaifiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea reabilitării și amenajării
Parcului de joacă copii din satul Valea Bourei, comuna Dolheşti, judeţul Suceava și se aprobă cu 12
voturi ,,pentru” și o abținere .
Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. primar Cristinel - Neculai Bărculescu, pentru a prezenta
punctul șase al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea amenajării unui Parc de joacă copii
la Grădinița ,,Dumbrava minunată,,sat Dolheștii Mici, comuna Dolheşti, judeţul Suceava.
Discuții nu sunt, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea amenajării unui Parc de joacă
copii la Grădinița ,,Dumbrava minunată,,sat Dolheștii Mici, comuna Dolheşti, judeţul Suceava și se
aprobă cu 13 voturi ,,pentru” .
Dl. consilier Roman Mihai părăsește sala de ședințe a Primăriei, considerând că sunt în conflict de
interese cu proiectul prezentat .
Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. primar Cristinel - Neculai Bărculescu, pentru a prezenta
punctul șapte al ordinii de zi : Proiect de hotărâre pentru aprobarea Caietului de sarcini privind
închirierea unui spațiu din incinta Căminului Cultural Dolheștii Mari, în suprafață de 12,25 mp,
aparţinând domeniului public al comunei Dolheşti, judeţul Suceava, pentru funcționarea televiziunii prin
cablu.
Discuții:
Dl. consilier Darabă Gheorghe – Cătălin, arată că i se pare normal să fie menționat cui i se va atribui
acel spațiu .
Dl. consilier Corduneanu Toader – Cristian precizează, nu este atribuit nimănui deorece după
aprobarea în consiliu local va avea loc licitația.
Dna. consilier Ilie Maria întreabă, acești oameni pentru ajunge la etaj, la birou, vor merge prin aer ?
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde -li se va asigura cale de acces .
Dna. consilier Ilie Maria precizează, asigurarea căii de acces va trebui să fie cu plată .
Dna. viceprimar Ștefan Viorica răspunde, calea de acces este comună și se plătește de toți cei care o
folosesc, aceasă precizare este prinsă în caietul de sarcini .
Discuții nu mai sunt, se supune la vot proiectul de hotărâre pentru aprobarea Caietului de sarcini privind
închirierea unui spațiu din incinta Căminului Cultural Dolheștii Mari, în suprafață de 12,25 mp,
aparţinând domeniului public al comunei Dolheşti, judeţul Suceava, pentru funcționarea televiziunii prin
cablu și sunt 12 voturi ,,pentru” .
Dl. consilier Roman Mihai revine în sala de ședințe a Primăriei, pentru următoarele puncte de pe
ordinea de zi .
Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu, pentru a prezenta
punctul opt al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea participării la ,,Programul de
stimulare a înnoirii Parcului auto national - Programul Rabla 2017 ,,în vederea achiziționării unui
autoturism, Dacia Logan de către Primăria comunei Dolhești,județul Suceava.
Discuții nu sunt, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea participării la ,,Programul de
stimulare a înnoirii Parcului auto national - Programul Rabla 2017 ,,în vederea achiziționării unui
autoturism,Dacia Logan de către Primăria comunei Dolhești,județul Suceava și se aprobă cu 13
voturi ,,pentru” .
Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu, pentru a prezenta
punctul nouă al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 25.000
lei pentru Parohia ,,Cuvioasa Paraschiva,, sat Dolheștii Mari și 5.000 lei pentru Biserica Penticostală
Betel, sat Valea Bourei.
Discuții:

Dna. secretar Rotaru Nina precizează că acest proiect de hotărâre a fost despărțit în două proiecte și acum se
votează, alocarea de la bugetul local a sumei de 25.000 lei pentru Parohia ,,Cuvioasa Paraschiva,, sat
Dolheștii Mari .
Dna. consilier Ilie Maria menționează, în anul 2016 la Parohia ,,Cuvioasa Paraschiva s-au dat niște
bani, iar la Biserica de la deal, care este mai la început și are un număr mai mic de enoriași, nu s-au dat
nici 5 lei . Mai corect era dacă acei 5.000 lei de la Biserica Betel să se adune cu cei 25.000 lei și să se dea
bani atât la la Parohia ,,Cuvioasa Paraschiva cât și al Biserica de la deal .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde, a discuta cu preoții de la ambele biserici și ei au
propus ca în fiecare an să se dea bani la căte o biserică . În anul 2016 s-au repartizat bani în mod egal la
toate bisericile .
Dl. consilier Darabă Gheorghe – Cătălin menționează că nu este de acord cu modul în care au fost
repartizați banii, dar crede că este o datorie a dlui. primar din urma alegerilor .
Discuții nu mai sunt, se supune la vot proiectul de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei
de 25.000 lei pentru Parohia ,,Cuvioasa Paraschiva,, sat Dolheștii Mari și se aprobă cu 13
voturi ,,pentru” .
Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu, pentru a prezenta
punctul zece al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind schimbarea soluției tehnice prin modificare
proiect, respectiv, racordarea la sistemul de alimentare cu apă din comunele învecinate și renunțarea la
următoarele obiective:
Obiectivul nr. 1-Alimentare cu energie electrică
Obiectivul nr.2 –Captare și stație tratare
Obiectivul nr.4- Rezervor 300mc
Obiectivul nr. 6- Sediul și laborator, aferente proiectului ,,Alimentare cu apă în sistem centralizat
în comuna Dolhești, județul Suceava,, finanțat prin Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației
Publice și Fonduri Europene –Programul Național de Dezvoltare Locală.
Discuții:
Dna. consilier Ilie Maria menționează -că nu participă la vot .
Dl. consilier Chirap Vasile întreabă, s-a cheltuit jumătate din sumă iar acum se va lua lucrarea de la
capăt ?
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde, lucrările făcute până acum rămân valabile și se
vor continua, pentru că țevile vor rezista . Nu se vor mai face rezervoare și se vor racorda mai mulți
oameni . Satul Valea – Bourei se va racorda la Forăști și nu va mai fi nevoie de stație .
Dl. consilier Darabă Gheorghe – Cătălin menționează că acest proiect a fost al PSD – ului, când a
intrat dumnealui erau cheltuiți 5 miliarde lei și nu era decât niște țeavă, apoi prin PNDL s-au dat bani
pentru continuarea lucrărilor . Nu știe de ce au fost stagnate lucrările ?
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde, specialiștii au spus că nu va fi apă .
Dl. consilier Darabă Gheorghe – Cătălin întreabă cine va fi responsabil dacă țevile nu vor rezista ?
Dna. consilier Ilie Maria adaugă, răspunderea este a consilierilor locali .
Dl. consilier Chirap Vasile întreabă, dacă cei de la APA NOVA vă primesc ?
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde, da .
Discuții nu mai sunt, se supune la vot proiectul de hotărâre privind schimbarea soluției tehnice prin
modificare proiect, respectiv, racordarea la sistemul de alimentare cu apă din comunele învecinate și
renunțarea la următoarele obiective:
Obiectivul nr. 1-Alimentare cu energie electrică
Obiectivul nr.2 –Captare și stație tratare

Obiectivul nr.4- Rezervor 300mc
Obiectivul nr. 6- Sediul și laborator, aferente proiectului ,,Alimentare cu apă în sistem centralizat
în comuna Dolhești, județul Suceava,, finanțat prin Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației
Publice și Fonduri Europene –Programul Național de Dezvoltare Locală și se aprobă cu 9
voturi ,,pentru” și 3 abțineri dnii. consilieri Corduneanu Toader – Cristian, Darabă Gheorghe –
Cătălin și Chirap Vasile.
Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. primar Cristinel - Neculai Bărculescu, pentru a prezenta
punctul unsprezece al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind acordarea unei tabere gratuite elevilor
premianți în anul școlar 2016-2017 și a celor cu merite deosebite în activitatea culturală la care participă
an de an .
Dna. consilier Vieriu Mihaela părăsește sala de ședințe a Primăriei, considerând că este în conflict de
interese cu proiectul prezentat .
Discuții:
Dna. consilier Ilie Maria menționează, nu i se pare normal ca școala să plătească doar pentru cei care
nu sunt elevi .
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde, școala plăteaște doar pentru elevii premianți, iar
Primăria plătește pentru cei cu merite deosebite în activitatea culturală .
Discuții nu mai sunt, se supune la vot proiectul de hotărâre privind acordarea unei tabere gratuite
elevilor premianți în anul școlar 2016-2017 și a celor cu merite deosebite în activitatea culturală la care
participă an de an și se aprobă cu 12 voturi ,,pentru” .
Dna. consilier Vieriu Mihaela revine în sala de ședințe a Primăriei, pentru următoarele puncte de pe
ordinea de zi .
Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. primar Cristinel - Neculai Bărculescu, pentru a prezenta
punctul doisprezece al ordinii de zi : Prezentarea adresei nr.42i/05.07.2017 a Fundației Romanian
Angel Appeal .
Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. primar Cristinel - Neculai Bărculescu, pentru a prezenta
punctul unu al suplimentării ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului
local pe anul 2017 .
Dna. consilier Vieriu Mihaela părăsește sala de ședințe a Primăriei, considerând că este în conflict de
interese cu proiectul prezentat .
Discuții:
Dl. consilier Darăbă Cătălin- Gheorghe completează dorește să știe concret de unde au fost luați banii
și unde vor fi dați ?
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde, au fost luați de la furnituri de birou și au fost alocați
la drumuri, pentru a putea fi modernizate, dar pentru că nu sunt intabulate, au fost date în lucru
procedurile pentru efectuarea lor pentru a putea face investiții .
Discuții nu mai sunt, se supune la vot, proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local
pe anul 2017 și se aprobă cu 12 voturi ,,pentru”.
Dna. consilier Vieriu Mihaela revine în sala de ședințe a Primăriei, pentru următoarele puncte de pe
ordinea de zi .
Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. primar Cristinel - Neculai Bărculescu, pentru a prezenta
punctul doi al suplimentării ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a
sumei de 5.000 lei pentru Biserica Penticostală Betel, sat Valea – Bourei .
Discuții:
Dl. consilier Darăbă Cătălin- Gheorghe precizează, i se pare normal ca dl. Pandelea Constantin să
ceară acești bani, dacă i s-a promis că i se dau .
Dna. consilier Ilie Maria menționează, dumneaei a trecut pe acolo și nu a văzut nici o biserică .

Discuții nu mai sunt, se supune la vot, proiectul de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a
sumei de 5.000 lei pentru Biserica Penticostală Betel, sat Valea – Bourei, proiectul de hotărâre este
respins cu 12 abțineri și un vot împotrivă .
Se trece la punctul zece al ordinii de zi : Diverse .
Discuții:
Dl. consilier Corduneanu Toader – Cristian prezintă Legea eduației fizice și sportului nr. 69/2000
actualizată și arată că Primăria poate sponsoriza o echipă sportivă, o asociație sportivă i se poate aloca
bani, precizează că Asociația sportivă Vulturii Dolhești o predă la cine dorește să se ocupe .
Dl. consilier Darăbă Cătălin- Gheorghe completează, anul trecut când a fost înființată Grădinița
Dolheștii – Mici, a fost acuzat că ar fi luat un video player. A fost la București la firma care a adus acele
materiale și a obținut o copie, ca să se vadă că nu a luat nimic .
Alte discuții nu mai sunt, preşedintele de şedinţă dl. Darăbă Cătălin- Gheorghe
lucrările şedinţei şi mulţumeşte pentru participare .
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