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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 19.12. 2016 în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local
Dolheşti, care are loc în sala de şedinţe a Primăriei comunei Dolheşti, ora 07,30 .

Prin Dispoziţia primarului nr. 243 din 14.12.2016, au fost convocaţi un număr
de 13 consilieri în funcţie, cu invitaţia secretarului comunei nr. 5327 din 14.12. 2016 .

Preşedintele de şedinţă, dl. Chirap Neculai, 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 12 consilieri, dl. Costeniuc Petru Lucian
lipsește .

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

Preşedintele de şedinţă, dl. Chirap Neculai, declară deschise lucrările şedinţei şi dă
cuvântul dlui. primar Cristinel - Neculai Bărculescu.
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu prezintă referatul cu privire la convocarea

consiliului local în ședința extraordinară din 19.12.2016 .
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 23 noimbrie 2016 .
Prezintă: Nina Rotaru- secretar.

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016.
Iniţiator: Cristinel-Neculai Bărculescu, primar.

Se supune la vot, ordinea de zi, care se aprobă cu 12 voturi ,,pentru”. Cvorumul
fiind asigurat, ordinea de zi este aprobată, iar lucrările ședinței pot continua.

În continuare, preşedintele de şedinţă, dl. Chirap Neculai 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 23.11.2016.
Discuții nu sunt, se supune la vot procesul verbal încheiat în şedinţa ordinară a

Consiliului Local din data de 23.11.2016. Se aprobă cu 12 voturi ,,pentru”.
Dna. secretar Rotaru Nina menționează că dacă vreun consilier consideră că există un

potențial conflict de interese se pot abține de la a vota proiectul de hotărâre .
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Dl. consilier Mărian Dorin precizează că sora dumnealui este învățătoare și este
posibil să fie un conflict de interese .

Dl. contabil Pîntea Dumitru aduce lămuriri și anume că în proiectul de hotărâre
privind rectificarea bugetului local pe anul 2016, nu sunt cheltuieli pentru personalul
școlilor ci numai la bunuri și servicii .

Dna. secretar Rotaru Nina dă citire art. 46 din Lege nr. 215/2001 .
Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu,

pentru a prezenta punctul doi al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului local pe anul 2016 .

Dl. contabil Pîntea Dumitru prezintă raportul la proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului local pe anul 2016 .

Discuții :
Dl. consilier Darabă Cătălin solicită dlui. contabil Pîntea Dumitru să prezinte unde

merg banii respectivi .
Dl. contabil Pîntea Dumitru aduce lămuriri și anume, 1000 lei sunt pentru deplasări

autorități publice, la învătământ s-au retras de la tichete sociale pentru grădiniță 2800
lei., la asistență socială de la indemnizații pentru persoane cu handicap s-a retras suma de
8000 lei., la iluminta public s-au dat 4000 lei., la reparații curente drumuri și poduri s-au
dat 33.500 lei., la construcții betonare drum comunal s-au dat 40.000 lei și la alte active
fixe, studii de fezabilitate proiecte, asfaltare drumuri comunale s-au dat 204.500 lei.

Dl. consilier Darabă Cătălin mai precizează că pe Facebook-ul Primăriei a fost postat
că sunt împotriva asfaltării drumurilor comunale, dar proiectul de hotărâre a fost trecerea
drumurilor forestiere în proprietatea comunei .

Dna. consilier Ilie Maria întreabă care este logica retragerii celor 8000 lei. de la
asistență socială de la persoane cu handicap grav, având în vedere că pentru o bună
perioadă aceste persoane nu s-au bucurat de anumite drepturi ? Sedința trecută a fost
prezentă o persoană care a prezentat situația celei care avea grijă de copil în îngrijire, nu
era încadrată și nu primea indemnizație .

Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde că atunci când se va creiona
bugetul local pentru anul 2017 se va ține cont și de solicitările celor care sunt în această
situație . În acest moment neexistând un contract de muncă nu se pot face plăți, acești
bani sunt pentru indemnizații nu sunt pentru salarii și mai menționează că vechea
conducere când a făcut bugetul nu a prins banii pentru salarii .

Dna. consilier Ilie Maria prezintă un document de la altă primărie unde tot ceea ce se
face este pus pe pagina instituției respective, pe zile și pe sume, orice ordin de plată este
afișat .
Nemaifiind discuții se supune la vot proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului

local pe anul 2016 și se aprobă cu 12 voturi ,,pentru” .
Alte discuții nu mai sunt, preşedintele de şedinţă dl. Chirap Neculai declară închise

lucrările şedinţei şi mulţumeşte pentru participare .
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