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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 18.09.2018 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. 169 din 09.09.2018, au fost convocaţi un număr de 13
consilieri în funcţie, cu invitaţia secretarului comunei nr. 4147 din 09.09.2018.

Preşedintele de şedinţă, dna. Vieriu Mihaela, 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 11 consilieri și 2 au anunțat că întârzie.

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

Președintele de ședință, dna. Vieriu Mihaela, 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 de îndată din
data de 09.08.2018 și procesul verbal încheiat în ședința ordinară a consiliului local din
data de 14.08.2018.

Prezintă: Rotaru Nina – secretar comună
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018

Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
3. Proiect de hotărâre privind construire teren sport din asfalt, împrejmuit cu

gard din plasă de sârmă, cu stâlpi din țeavă înalt de 4 m la Școala Gimnazială ”Hatmanul
Șendrea” din satul Dolheștii Mari, comuna Dolhești, județul Suceava, în valoare de 60.000
lei cu TVA

Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
4. Proiect de hotărâre privind construire teren sport din asfalt, împrejmuit cu

gard din plasă de sârmă, cu stâlpi din țeavă înalt de 4 m la Școala Gimnazială din satul
Dolheștii Mici, comuna Dolhești, județul Suceava, în valoare de 60.000 lei cu TVA

Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unor activități în perioada

14-21 octombrie 2018, în comuna Dolhești, județul Suceava
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului comunei Dolhești, în
Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor
în județul Suceava și împuternicirea acestuia să voteze pentru aprobarea Regulamentului
Serviciului de salubrizare al județului Suceava și pentru adoptarea și semnarea Actului
adițional de modificare a Acordului privind modul de implementare a Proiectului ”Sistem
de management integrat al deșeurilor în județul Suceava”

Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
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7. Proiect de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință pentru lunile:
octombrie, noiembrie, decembrie 2018

Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
8. Prezentarea adresei nr. 1876/30.08.2018 a Școlii Gimnaziale ”Hatmanul

Șendrea” Dolheștii Mari
Prezintă: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună

9. Probleme diverse

Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu 11 voturi ”pentru”.
Domnul Primar Cristinel-Neculai Bărculescu anunță suplimentarea ordinei de zi cu un

punct: Aprobarea devizului actualizat după încheierea contractului de lucrări pentru
obiectivul ”Reabilitare podeț dalat în zona Cosma, în sat Dolheștii Mici, comuna Dolhești,
județul Suceava”

Se supune la vot suplimentarea ordinei de zi și se aprobă cu 11 voturi ”pentru„.
Preşedintele de şedinţă, dna. Vieriu Mihaela dă cuvântul dnei. secretar Rotaru Nina,

pentru a prezenta punctul unu al ordinei de zi: Supunerea spre aprobare a procesului verbal
încheiat în ședința de îndată din data de 09.08.2018 și procesul verbal încheiat în ședința
ordinară a consiliului local din data de 14.08.2018.

Se supune la vot procesul verbal încheiat în ședința de îndată și se aprobă cu 10
voturi ”pentru”, 1 ”nu participă”.

Se supune la vot procesul verbal încheiat în ședința ordinară și se aprobă cu 11
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, dna. Vieriu Mihaela prezintă punctul doi al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2018

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 7 voturi ”pentru” și 4 ”abțineri”.
Preşedintele de şedinţă, dna. Vieriu Mihaela prezintă punctul trei al ordinei de zi:

Proiect de hotărâre privind construire teren sport din asfalt, împrejmuit cu gard din plasă de
sârmă, cu stâlpi din țeavă înalt de 4 m la Școala Gimnazială ”Hatmanul Șendrea” din satul
Dolheștii Mari, comuna Dolhești, județul Suceava, în valoare de 60.000 lei cu TVA

Discuții:
Dl. consilier Corduneanu Toader-Cristian anunță că nu participă la vot
Dna. consilier Ilie Maria menționează că procedura trebuia făcută conform legii. Mai întîi

trebuia aprobat proiectul, identificați banii necesari pentru realizarea lui și apoi organizarea
licitației. În cazul acestui proiect s-a pus carul înaintea boilor, mai întâi s-a făcut lucrarea și apoi
s-a supus spre aprobare proiectul. Dna. consilier menționează că nu se poate face o achiziție
înainte de a face proiectul. Mai întâi trebuia să fie aprobat proiectul. Dna. consilier solicită dnei.
secretar o procedură de achiziții a Primăriei Dolhești.

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde că pentru acest proiect sunt banii
necesari de la rectificarea anterioară, procedura este legală iar achiziție este făcută prin
intermediul platformei SEAP. Dl. primar spune că a considerat de bun augur să informeze
consiliul local despre acest proiect, el fiind unul pentru școală.

Se supune la vot: se respinge cu 6 voturi ”pentru” și 4 ”împotrivă”
Președintele de ședință dna. consilier Vieriu Mihaela propune suspendarea ședinței până

ajung și ceilalți doi consilieri.
Ajunge la ședință dl. consilier Iliuțe Constantin.



Se supune la vot suspendarea: 6 voturi ”pentru”, 3 ”abțineri” și 3 ”împotrivă”. Întrucât
este balotaj se mai supune o dată la vot însă rezultatele sunt aceleași.

Președintele de ședință, dna. consilier Vieriu Mihaela întreabă pe dl. consilier Iliuțe
Constantin care este opinia pentru primele două proiecte. Domnul consilier anunță că este de
acord cu punctele 1 și 2 de pe ordinea de zi.

Întrucât nu s-a aprobat suspendarea ședinței se continuă cu puntul 4 al ordinei de zi,
președintele de ședință arată că proiectul este identic cu cel de la punctul 3 și se amână supunerea
la vot până ajung toți consilieri la ședință.

Preşedintele de şedinţă, dna. Vieriu Mihaela prezintă punctul cinci al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unor activități în perioada 14-21 octombrie
2018, în comuna Dolhești, județul Suceava

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi ”pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dna. Vieriu Mihaela prezintă punctul șase al ordinei de zi:

Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului comunei Dolhești, în Adunarea
Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în județul
Suceava și împuternicirea acestuia să voteze pentru aprobarea Regulamentului Serviciului de
salubrizare al județului Suceava și pentru adoptarea și semnarea Actului adițional de modificare
a Acordului privind modul de implementare a Proiectului ”Sistem de management integrat al
deșeurilor în județul Suceava”

Discuții:
Dl. consilier Darabă Cătălin-Gheorghe întreabă dacă este vorba despre vechiul proiect
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde că este tot vechiul proiect
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi ”pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dna. Vieriu Mihaela prezintă punctul șapte al ordinei de zi:

Proiect de hotărâre pentru alegerea președintelui de ședință pentru lunile: octombrie, noiembrie,
decembrie 2018

Discuții:
Dl. consilier Corduneanu Toader-Cristian spune că ar fi fost normal ca toți consilierii să

conducă pe rând ședințele consiliului local. Amintește că sunt doi consilieri care nu au fost
propuși pentru președinte de ședință.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi ”pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dna. Vieriu Mihaela prezintă punctul opt al ordinei de zi:

Prezentarea adresei nr. 1876/30.08.2018 a Școlii Gimnaziale ”Hatmanul Șendrea” Dolheștii
Mari

Discuții:
Preşedintele de şedinţă, dna. Vieriu Mihaela, anunță că trebuie propuși câte un

reprezentant al consiliului local și un reprezentant al primăriei pentru a face parte din Consiliul
de Administrație al Școlii.

Dna. consilier Ștefan Viorica propune pe dna. Crăciun Elena din partea primăriei
Dna. consilier Pandelea Viorica propune pe dl. consilier Apetroae Nicolae din parte

consilului local
Se supune la vot persoana nominalizată din partea primăriei și se aprobă cu 12 voturi

„pentru”
Se supune la vot persoana nominalizată din partea consiliului local și se aprobă cu 12

voturi ”pentru”
Preşedintele de şedinţă, dna. Vieriu Mihaela dă cuvântul dlui primar Cristinel-Neculai

Bărculescu pentru a prezenta suplimentarea ordinei de zi: Aprobarea devizului actualizat după



încheierea contractului de lucrări pentru obiectivul ”Reabilitare podeț dalat în zona Cosma, în
sat Dolheștii Mici, comuna Dolhești, județul Suceava”

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu prezintă expunerea de motive la proiectul de
hotărâre.

Discuții:
Dl. consilier Darabă Cătălin-Gheorghe întreabă dacă este nevoie de cofinanțare la acest

proiect.
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde că este iar suma este cea aprobată în

proiectul inițial.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi ”pentru”.
Probleme diverse:
Dl. consilier Iliuțe Constantin spune că ar trebui reparat drumul de la Hopeni
Dl. consilier Darabă Cătălin-Gheorghe întreabă dacă este anunțat ceva în legătură cu

pesta porcină africană
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde că nu este anunțat nimic
Dl. consilier Corduneanu Toader-Cristian anunță că părăsește ședința întrucât nu participă

la vot pentru cele două proiecte rămase.
Dna. consilier Ilie Maria anunță că părăsește sala
Ajunge la ședință dl. consilier Chirap Neculai.
Preşedintele de şedinţă, dna. Vieriu Mihaela prezintă punctul trei al ordinei de zi:

Proiect de hotărâre privind construire teren sport din asfalt, împrejmuit cu gard din plasă de
sârmă, cu stâlpi din țeavă înalt de 4 m la Școala Gimnazială ”Hatmanul Șendrea” din satul
Dolheștii Mari, comuna Dolhești, județul Suceava, în valoare de 60.000 lei cu TVA

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 7 voturi ”pentru” și 4 ”abțineri”
Preşedintele de şedinţă, dna. Vieriu Mihaela prezintă punctul patru al ordinei de zi:

Proiect de hotărâre privind construire teren sport din asfalt, împrejmuit cu gard din plasă de
sârmă, cu stâlpi din țeavă înalt de 4 m la Școala Gimnazială din satul Dolheștii Mici, comuna
Dolhești, județul Suceava, în valoare de 60.000 lei cu TVA

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 7 voturi ”pentru” și 4 ”abțineri”
Președintele de ședință, dna. consilier Vieriu Mihaela întreabă pe dl. consilier Chirap

Neculai care este opinia sa pentru celelalte proiecte. Domnul consilier anunță că este de acord cu
toate proiecte de pe ordinea de zi.

Președintele de ședință declară închise lucrările de ședință.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR COMUNĂ,

VIERIU Mihaela - consilier local ROTARU Nina – jurist


