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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 22.01.2019 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Dolheşti,
care are loc în sala de şedinţe a Primăriei comunei Dolheşti, ora 1300.

Prin Dispoziţia primarului nr. 5 din 16.01.2019, au fost convocaţi un număr de 13
consilieri în funcţie, cu invitaţia secretarului comunei nr. 245 din 16.01.2019.

Preşedintele de şedinţă, dna. Ștefan Viorica, 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.

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

Președintele de ședință, dna. Ștefan Viorica, 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
din data de 10.12.2018 și procesul verbal încheiat în ședința de îndată din data de
13.12.2018.

Prezintă: Rotaru Nina – secretar comună
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare cu denumirile unităților

de învățământ preuniversitare din comuna Dolhești, județul Suceava pentru anul școlar
2019-2020

Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
3. Proiect de hotărâre privind modificrea Statului de funcții al aparatului de

specialitate al primarului comunei Dolhești, județul Suceava pentru anul 2019
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de
interes local ce vor fi executate de beneficiarii de ajutor social, în anul 2019

Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de 17 asistenți personali

pentru persoanele cu handicap în anul 2019 din comuna Dolhești, județul Suceava.
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună

6. Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a OUG nr. 74/2018 pentru
modificarea și completarea Legii nr. 2112011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr.
249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și
a OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu și încheierea unui act adițional la
contractul de prestări servicii nr. 1875 din 02.04.2018

Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
7. Prezentarea rapoartelor de activitate a consilierilor locali pentru anul 2018

Prezintă – consilierii locali
8. Probleme diverse
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Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu 12 voturi ”pentru”.
Se suplimentează ordinea de zi cu un proiect: Proiect de hotărâre privind

aprobarea unui sistem de încălzire format din cazan cu gazeificare, echipamente și
materialele corespunzătoare instalării, pentru Școala gimnazială ”Hatmanul Șendrea”
Dolheștii Mari, corp A, comuna Dolhești, județul Suceava în valoare estimată de 45.000
lei cu TVA.

Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună

Se supune la vot suplimentarea ordinei de zi și se aprobă cu 12 voturi ”pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dna. Ștefan Viorica, 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 din data de 10.12.2018 și procesul verbal încheiat în ședința ”de
îndată” din data de 13.12.2018.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 10.12.2018 și se
aprobă cu 12 voturi ”pentru”

Se supune la vot procesul verbal al ședinței ”de îndată” din data de 13.12.2018 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, dna. Ștefan Viorica prezintă punctul doi al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea rețelei școlare cu denumirile unităților de învățământ
preuniversitare din comuna Dolhești, județul Suceava pentru anul școlar 2019-2020

Ajunge la ședință dl. consilier Chirap Neculai
Discuții nu sunt. Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 13

voturi ”pentru”
Preşedintele de şedinţă, dna. Ștefan Viorica prezintă punctul trei al ordinei de zi:

Proiect de hotărâre privind modificrea Statului de funcții al aparatului de specialitate al
primarului comunei Dolhești, județul Suceava pentru anul 2019

Discuții nu sunt. Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 13
voturi ”pentru”

Preşedintele de şedinţă, dna. Ștefan Viorica prezintă punctul patru al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni și lucrări de interes local ce vor fi
executate de beneficiarii de ajutor social, în anul 2019

Discuții:
Dl. consilier Darabă Cătălin Gheorghe întreabă dacă acțiunile sunt calculate valoric.
Dna. consilier Ștefan Viorica răspunde că sunt după numărul de ore.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 13 voturi ”pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dna. Ștefan Viorica prezintă punctul cinci al ordinei de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de 17 asistenți personali pentru persoanele
cu handicap în anul 2019 din comuna Dolhești, județul Suceava.

Se supune la vot și se aprobă cu 12 voturi ”pentru” 1 nu participă
Preşedintele de şedinţă, dna. Ștefan Viorica prezintă punctul șase al ordinei de zi:

Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a OUG nr. 74/2018 pentru modificarea și
completarea Legii nr. 2112011 privind regimul deșeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind
modalitatea de gestionare a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și a OUG nr. 196/2005
privind Fondul pentru mediu și încheierea unui act adițional la contractul de prestări servicii
nr. 1875 din 02.04.2018

Discuții:



Dl. consilier Darabă Cătălin Gheorghe întreabă dacă firma de colectare a deșeurilor le
ia selectate sau le selectează ea.

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde că deocamdată nu le ia selectate, le
selectează ei. Fiecare tonă de deșeuri care nu este depozitată într-o groapă de gunoi ca cea de
la Moara, plătește o taxă la fondul de mediu.

Se supune la vot și se aprobă cu 13 voturi ”pentru”
Preşedintele de şedinţă, dna. Ștefan Viorica prezintă suplimentarea ordinei de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea unui sistem de încălzire format din cazan cu
gazeificare, echipamente și materialele corespunzătoare instalării, pentru Școala
gimnazială ”Hatmanul Șendrea” Dolheștii Mari, corp A, comuna Dolhești, județul Suceava
în valoare estimată de 45.000 lei cu TVA.

Discuții:
Dna. consilier Vieriu Mihaela spune că la Școala gimnazială Dolheștii Mari, corpul A,

funcționează în prezent o singură centrală termică dar nu face față. Trebuie una mai puternică.
Se supune la vot și se aprobă cu 13 voturi ”pentru”.
Diverse:
Dl. Chirap Vasile întreabă dacă trotuarul de la Dolheștii Mici are garanție. S-a sticat la

locurile care s-au lăsat pentru bănci.
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde că nu este din vina constructorului,

dar se va repara cu siguranță.
Președintele de ședință declară închise lucrările de ședință.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR COMUNĂ,

ȘTEFAN Viorica - consilier local ROTARU Nina – jurist


