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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 22.05.2019 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Dolheşti, care are
loc în sala de şedinţe a Primăriei comunei Dolheşti, ora 930.
Prin Dispoziţia primarului nr. 127 din 16.05.2019, au fost convocaţi un număr de 13
consilieri în funcţie, cu invitaţia secretarului comunei nr. 2512 din 16.05.2019.
Preşedintele de şedinţă, dna. Ilie Maria, 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. consilier Apetroaie Petru a anunțat că este bolnav și nu se află în localitate.
Dna secretar, Rotaru Nina, informează că este asigurat cvorumul, şedinţa este legal
constituită şi lucrările şedinţei pot începe.
Președintele de ședință, dna. Ilie Maria, 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 18.04.2019, și procesul verbal din ședința ”de îndată” din data de 22 aprilie 2019.
Prezintă: Rotaru Nina – secretar comună
2. Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice privind Compania Națională de Investiții ”CNI” S.A a
amplasamentelor de teren și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de
investiții ”Lucrăr în primă urgență de reabilitare dremuri comunale din comuna Dolhești,
județul Suceava”
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
Domnul primar anunță că retrage acest proiect de pe ordinea de zi întrucât sunt unele
neconcordațe, și se va repune într-o ședință ulterioară.
Se supune la vot retragerea punctului 2 de pe ordinea de zi și se aprobă cu 12
voturi ”pentru”.
3. Proiect de hotărâre de completare a art. 1 cu punctul 1.1. din HCL nr. 23 din 18
aprilie 2019 privind aprobarea solicitării unui credit de investiții pentru realizarea achiziției
aferentă proiectului ”Achiziție buldoexcavator pentru dotarea compartimentului culturăadministrativ, comuna Dolhești, jud. Suceava” în valoare de 432.381,70 lei cu TVA prin CEC
Bank S.A.
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
4. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE al
comunei Dolhești, județul Suceava, cadrelor didactice, cadrelor medicale și celor din
conducerea Administrației publice locale, pensionare.
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la
obiectivul de investiții ”Continuare lucrări la rețeaua de alimentare cu apă în comuna

Dolhești, județul Suceava” finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației
Publice prin P.N.D.L
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea categoriilor de cheltuieli neeligibile în sumă
de 167.630 lei fără TVA aferente programului ”Continuare lucrări la rețeaua de alimentare
cu apă în comuna Dolhești, județul Suceava” finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale
Administrației Publice prin P.N.D.L
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
7. Probleme diverse.
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
contului de execuție al bugetului comunei Dolhești, a situațiilor financiare și a anexelor la
acestea întocmite pe secțiunile de funcționare și dezvoltare la data de 31 martie 2019.
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. Ilie Maria, 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 18.04.2019, și procesul verbal din ședința ”de îndată” din data de 22
aprilie 2019.
Se supune la vot procesul verbal încheiat în ședința din data de 18.04.2019 și se aprobă cu
12 voturi ”pentru”
Se supune la vot procesul verbal încheiat în ședința din data de 22.04.2019 cu modificările
făcute în cuvântului dlui. consilier Corduneanu Toader-Cristian și se aprobă cu 12
voturi ”pentru”.
Dna. secretar Rotaru Nina amintește prevederile art.46 alin (1) din Legea nr. 215/2001 și art.
77 din Legea nr. 393/2004 cu privire la conflictul de interese, consilierii fiind obligați să anunțe la
începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl au în problema respectivă.
Preşedintele de şedinţă, dna. Ilie Maria prezintă punctul trei al ordinei de zi: Proiect de
hotărâre de completare a art. 1 cu punctul 1.1. din HCL nr. 23 din 18 aprilie 2019 privind
aprobarea solicitării unui credit de investiții pentru realizarea achiziției aferentă
proiectului ”Achiziție buldoexcavator pentru dotarea compartimentului cultură-administrativ,
comuna Dolhești, jud. Suceava” în valoare de 432.381,70 lei cu TVA prin CEC Bank S.A.
Discuții nu sunt. Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi ”pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dna. Ilie Maria prezintă punctul patru al ordinei de zi: Proiect de
hotărâre privind conferirea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE al comunei Dolhești, județul
Suceava, cadrelor didactice, cadrelor medicale și celor din conducerea Administrației publice
locale, pensionare.
Discuții:
Dl. consilier Corduneanu Toader-Cristian anunță că nu participă la vot, fiind în conflict de
intrerese, întrucât memei sale i se va conferi titlul de cetățean de onoare.
Dna. consilier Ștefan Viorica anunță că nu va vota pe buletinul de vot pe soțul acesteia
căruia i se va conferi titlul de cetățean de onoare, fiind în conflict de interese.
Dna. consilier Ilie Maria spune că cetățenii cărora li se va conferi titlul de cetățean de onoare
ar trebui să îndeplinească niște condiții. Nu toți pot fi cetățeni de onoare. Ar trebui aleși oamenii
care chiar au merite deosebite.

Proiectul de hotărâre este votat prin vot secret, conform tabelului anexat, pentru fiecare
persoană nominalizată. După votare, comisia de validare s-a retras pentru numărarea voturilor în
urma căreia s-a încheiat procesul verbal cu rezultatul votării, proiectul fiind aprobat.
Dna. consilier Vieriu Mihaela se învoiește, și anunță că este deacord cu restul punctelor de
pe ordinea de zi.
Preşedintele de şedinţă, dna. Ilie Maria prezintă punctul cinci al ordinei de zi: Proiect de
hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiții ”Continuare
lucrări la rețeaua de alimentare cu apă în comuna Dolhești, județul Suceava” finanțat de
Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice prin P.N.D.L
Discuții nu sunt. Se supune la vot și se aprobă cu 12 voturi ”pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dna. Ilie Maria prezintă punctul șase al ordinei de zi: Proiect de
hotărâre privind aprobarea categoriilor de cheltuieli neeligibile în sumă de 167.630 lei fără TVA
aferente programului ”Continuare lucrări la rețeaua de alimentare cu apă în comuna Dolhești,
județul Suceava” finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice prin P.N.D.L
Discuții nu sunt. Se supune la vot și se aprobă cu 12 voturi ”pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dna. Ilie Maria prezintă suplimentarea al ordinei de zi: Proiect de
hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului comunei Dolhești, a situațiilor
financiare și a anexelor la acestea întocmite pe secțiunile de funcționare și dezvoltare la data de 31
martie 2019.
Discuții nu sunt. Se supune la vot și se aprobă cu 12 voturi ”pentru”.
Diverse:
Dna secretar prezintă adresa nr. 8733/10/7 din 15.05.2019 de la Prefectura Suceava privind
sesizarea transmisă de dl. consilier Corduneanu Toader-Cristian
Dl. consilier Corduneanu Toader-Cristian întreabă când se acordă vouchere pentru salariații
care au în întreținere persoane cu handicap.
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde că se vor plăti când vor fi bani în buget.
Dna. consilier Ilie Maria propune pe dna Ștefan Viorica ca președinte de ședință pentru
lunile iulie-septembrie 2019.
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