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PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 22.06.2017 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. 135 din 16.06.2017, au fost convocaţi un număr de
13 consilieri în funcţie, cu invitaţia secretarului comunei nr. 2874 din 16.06. 2017 .
Preşedintele de şedinţă, dna. Pandelea 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, dl. Chirap Neculai lipsește
Dna secretar, Rotaru Nina, informează că este asigurat cvorumul, şedinţa este legal
constituită şi lucrările şedinţei pot începe .
Preşedintele de şedinţă, dna. Pandelea Viorica, 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 23 mai 2017 .
Prezintă: Nina Rotaru- secretar comună .
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local
al comunei Dolhești, județul Suceava, a situațiilor financiare și a anexelor acestora
întocmite pe cele două secțiuni : de funcționare și dezvoltare în trimestrul I al anului
2017 .
Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar comună
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul
2017 .
Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar comună
4.Proiect de hotărâre privind stabilirea pentru anul 2018 a nivelurilor valorilor
impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate a acestora, precum și
amenzile aplicabile .
Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar comună
5.Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico – economici și a
documentației – Studiu de Fezabilitate, aferente obiectivului de investiții ” Modernizare,
renovare și dotare Cămin Cultural sat Dolheștii – Mari, comuna Dolhești, județul
Suceava„ .
Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar comună
6. Proiect de hotărâre privind implementarea proiectului ” Modernizare,
renovare și dotare Cămin Cultural sat Dolheștii – Mari, comuna Dolhești, județul
Suceava„ .
Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar comună

7.Proiect
de
hotărâre
privind
aprobarea
înființării
Grupului
folcloric ”Străjerii„ al comunei Dolhești, județul Suceava .
Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar comună
8.Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului bunurilor care fac parte
din domeniul public al comunei Dolhești, județul Suceava, înscris în Anexa la Hotărârea
nr.22 din 24.08.1999, cu modificările și completările ulterioare .
Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar comună
9.Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile:
iulie, august și septembrie 2017 .
Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar comună
10.Probleme diverse .
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, dna. Pandelea Viorica 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 23.05.2017
Discuții nu sunt, se supune la vot procesul verbal încheiat în şedinţa ordinară a
Consiliului Local din data de 23.05.2017. Se aprobă cu 12 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 aprobarea contului de
execuție al bugetului local al comunei Dolhești, județul Suceava, a situațiilor financiare și a
anexelor acestora întocmite pe cele două secțiuni : de funcționare și dezvoltare în trimestrul I
al anului 2017 .
Discuții:
Dl. consilier Chirap Neculai se prezintă la ședința de consiliul local .
Dl. consilier Darabă Gheorghe – Cătălin precizează că este normal ca acest cont de
execuție să fie votat, atâta timp cât sunt bani .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde, bani sunt pentru că au fost făcute
unele economii .
Discuții nu mai sunt, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de
execuție al bugetului local al comunei Dolhești, județul Suceava, a situațiilor financiare și a
anexelor acestora întocmite pe cele două secțiuni : de funcționare și dezvoltare în trimestrul I
al anului 2017 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 aprobarea rectificării
bugetului local pe anul 2017 .
Discuții:
Dna. consilier Vieriu Mihaela și domnii consilieri Darabă Gheorghe – Cătălin,
Corduneanu Toader – Cristian părăsesc sala de ședințe a Primăriei, considerând că sunt în
conflict de interese cu proiectul prezentat .
Discuții nu sunt, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării
bugetului local pe anul 2017 și se aprobă cu 10 voturi ,,pentru” .
Dna. consilier Vieriu Mihaela și domnii consilieri Darabă Gheorghe – Cătălin,
Corduneanu Toader – Cristian revin 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 patru al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind stabilirea pentru anul

2018 a nivelurilor valorilor impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate a
acestora, precum și amenzile aplicabile .
Discuții:
Dna. consilier Ilie Maria precizează că în subcapitolul privind protecția mediului, în
contul de execuție din acest an, se arată că au fost prevăzute cheltuieli de 30 mii lei, apoi s-au
făcut plăți de 7837 lei. iar prin rectificarea de buget s-au alocat 13 mii lei. Dacă se face o
socoteală privind cât gunoi s-a strâns în semestrul I, sunt aproximativ 100 tone, iar într-un an
sunt în jur de 400 tone. Dumneaei precizează că nu a înțeles de ce într-o expunere de motive
se spune că se plătește 80 lei/tonă, iar în alt raport se spune 100 lei/tonă . Pe an ar fi de plată
undeva la 40 mii ron, bani care ar ajunge de la bugetul local. Taxa pentru gunoi se vrea să fie
mărită la 2,50 lei. și ținând cont de cele precizate mai sus dumneaei crede că nu ar fi justificat
să fie mărite taxele încă cu 1 leu . Oamenii din Dolhești, care plătesc taxe și impozite, merită
să fie subvenționați de la Primărie, de la bugetul local, în cazul în care nu ajung banii
prevăzuți, deorece a văzut că aparatul de la Primărie este foarte stufos. Pentru acest aparat
sunt bani, iar pentru omul de rând nu . Deasemeni nu i se pare normal ca o familie în care sunt
4 persoane să plătească la fel ca într-o familie în care sunt 7-8 persoane, sau mai multe .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde că prevede legea, în Codul fiscal .
Dna. consilier Ilie Maria adaugă, sunt oameni care sunt scutiți de această taxă, dar totuși
au gunoi. Ce vor face cu acel gunoi ? Firma care a contractat serviciile de salubritate în
Comuna Dolhești trebuie să asigure utilaje care să poată intra pe fiecare uliță, așa cum sunt la
Suceava, Preutești și Dolhasca, pentru a se bucura toți oamenii de acest serviciu. Pentru că
altfel oamenii vor arde gunoiul sau îl va arunca pe terenurile agricole sau în diferite zone pe
care dl. primar le cunoaște . Dumneaei mai precizează că pe aceeași uliță unii oameni plătesc
gunoiul, iar alții sunt scutiți . Acest contract ori nu a fost negociat sau sunt intenții de mărire
fără nici un suport . Ar dori să știe care a fost calculul de s-a stabilit 2,50 lei, pentru că a
verificat contul de execuție din trim.IV 2016 și este scris că s-a plătit 1 miliard lei, de unde
este această sumă . Mulți dintre cetățenii care sunt la strada principală nu vor plăti gunoiul,
vor face o cerere că nu doresc să li se ridice gurnoiul, chiar și dumneaei va face cererea și va
arde gunoiul și nu va putea fi amendată, pentru că asta vor face și ceilalți. Lucrurile trebuie
făcute cu măsură și pentru toată lumea, nu făcute pe sprânceană . Dorește să se mai gândească
cu privire la aceste taxe și să revină la 1,50 lei. și fiecare om să fie deservit de serviciul de
salubritate .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde că sunt datorii, iar pe lună se ridică
aproximativ 76 tone, iar în fiecare lună se ridică diferit, în ianuarie și februarie s-a ridicat 30
tone și în martie și aprilie s-a ridicat 80 tone . Gunoiul este la o estimare de 100 milioane/lună,
iar oamenii nu plătesc, ceea ce înseamnă că ne duce la faliment . La oamenii unde nu a ajuns
mașina niciodată sunt de încasat 3 miliarde lei . Li s-a spus că mașina va ajunge de acum și pe
la ei, aceștia precizând că vor plăti pentru acest an, dar pentru anii trecuți nu vor plăti, iar
aceste datorii nu vor putea fi șterse prin hotărâre de consiliu local . Sunt locuri unde nu vor
putea intra nici măcar mașinile mici .
Dna. consilier Ilie Maria întreabă, acești oameni ce fac cu gunoiul ?
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde, au declarat că nu au gunoi .
Dna. consilier Ilie Maria precizează, că și dumneaei poate declara că nu are gunoi .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu menționează că se străduiește să facă foarte
multe pentru locuitorii comunei și dacă dorim să avem o comună frumoasă trebuie să se
plătesească și această taxă . La Baia este același preț, dar gunoiul se ridică o dată pe lună, iar
la Gulia taxa este de 3,60 lei, taxa de 2,50 lei este acceptabil și sub prețurile care se practică în
alte localități . Cu cât se strânge gunoiul de la mai multe locuințe cu atât cantitatea este mai
mare și nu sunt bani pentru a fi plătit .

Dl. consilier Darabă Gheorghe – Cătălin precizează că problema gunoiului este încă de pe
vremea când era dumnealui primar, dar totuși i se pare că este exagerat că sunt prea multe
scutiri, exceptând cazurile speciale. Oamenii de la ajutor social ar putea ca în ziua în care se
ridică gunoiul să meargă cu căruța și să ridice sacii de la poartă și să ducă gunoiul la mașină .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde că nu este legal .
Dna. consilier Ilie Maria completează că se pot pune la capătul uliței tomberoane pentru a
aduce oamenii gunoiul acolo .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde că oamenii nu vor veni să aducă
gunoiul la tomberon, pentru că vor spune că la unii se ridică gunoiul de la poartă și ei trebuie
să meargă până la tomberon .
Dl. consilier Chirap Vasile precizează că sunt oamneni care sunt scutiți dar totuși duc
gunoiul la tomberoane .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde că se vor pune camere și dacă vor fi
văzuți vor fi puși să plătească taxa . Au fost plătite datoriile de anul trecut pentru că vroiam să
blocheze contul și avem facturi neplătite de peste 300 milioane lei, pentru că nu sunt bani .
Taxa de 2,50 lei este pentru 2018 și poate până atunci se va da drumul la groapa de la Moara
și vom scăpa.
Dl. consilier Corduneanu Toader – Cristian propune să se modifice Nomenclatorul stradal
și cei care au asfalt la poartă să treacă în Zona A, pentru a fi mai mulți oameni care plătesc
mai mult și pentru a se încasa mai mulți bani .
Dna. viceprimar Ștefan Viorica comletează, trebuie văzut dacă este legal .
Dl. consilier Roman Mihai completează că nu este același lucru să fii în centru și să fii pe o
uliță și să ai asfalt la poartă, deoarece și la vânzare prețul diferă .
Dna. consilier Ilie Maria consideră că ar fi normal ca toți oamenii care au asfalt la poartă să
plătescă la fel .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde că nu crede că se va putea schimba
Nomenclatorul stradal .
Dl. consilier Darabă Gheorghe – Cătălin precizează că o problemă mai este și impozitul pe
case, acestea au fost trecute din chirpici, din lemn dar au fost renovate și acum sunt din BCA,
trebuie actualizate datele .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde personalul de la urbanism și registru
agricol vor merge pe teren și vor actualiza datele, conform cu, construcțiile deținute .
Dna. secretar Rotaru Nina dă citire art. 2, lit.e, f din Legea 351/2001 privind aprobarea
planului de amenajare a teritoriului național, secțiunea 4, rețeau de localități .
Dna. consilier Ilie Maria adaugă că trebuie revenit cu un proiect de hotărâre pentru
revizuirea zonelor și pentru menținerea taxelor actuale .
Dl. consilier Corduneanu Toader – Cristian completează că se poate face un amendament
la acest proiect de hotărâre .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde că nu poate scădea taxele la 1,50 lei și
propune ca acest proiect de hotărâre să rămână așa cum este .
Discuții nu mai sunt, se supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea pentru anul
2018 a nivelurilor valorilor impozabile, impozitele și taxele locale și alte taxe asimilate a
acestora, precum și amenzile aplicabile și se aprobă cu 7 voturi ,,pentru” și 6 abțineri.
Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu, pentru a
prezenta punctul cinci al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico – economici și a documentației – Studiu de Fezabilitate, aferente obiectivului de
investiții ” Modernizare, renovare și dotare Cămin Cultural sat Dolheștii – Mari, comuna
Dolhești, județul Suceava„ .
Discuții:

Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu are o precizare cu privire la punctele 5,6,7,8 și
anume, după ce vor fi aprobate în consiliul local, mâine se va duce la Suceava și după ce va
primi numărul de intrare pentru legalitate, se va duce la firma de consultanță, urmând ca cel
târziu luni să meargă la București la Agenția Națională a Investițiilor Rurale și Fonduri
Europene pentru a depune dosarele.
Dna. consilier Ilie Maria precizează că a observat că sunt prinse în proiect diferite lucrări și
anume o lucrare, alimentare cu apă din puț propriu . Cum să se facă alimentarea din puț, atâta
timp cât a fost un proiect cu apa pentru care au fost cheltuiți bani, proiect care probabil se va
continua cu următoarele etape .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde dacă în 2006 când s-a făcut proiectul
Alimentare cu apă, soluția tehnică au fost izvoare, șanțuri care să adune apa din pădure și de
la ploaie, apa urmând să ajungă în rezervoare pe mai multe căi .
Dna. consilier Ilie Maria precizează că este vorba de puțuri colectoare, nu de șanțuri .
Dl. consilier Darabă Gheorghe – Cătălin menționează că sunt două rezerve de apă, unul la
12 metri și al doilea la 27 metri .
Dna. consilier Ilie Maria adaugă că mai sunt niște izvoare sub coastă.
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu completează că în 2006 s-a calculat că se va
aduna din toate trei soluții 10 litri/secundă de apă, care să meargă în rezervoare, iar acum s-a
primit de la un expert geotehnic dl. Grădinaru un studiu în care se spune că nu este apă .
Soluția ar fi să se renunțe la proiect și să ne legăm la Arghira .
Dl. consilier Chirap Neculai adaugă că nu se ne vom putea lega la conducta actuală pentru
că este lucrată și din această cauză nici Comuna Preutești nu are apă .
Dna. consilier Ilie Maria adaugă că sunt izvoare la Macarei, la Niculău, la Chițău .
Dl. consilier Roman Mihai completează că trebuie văzut dacă vor rezista țevile la presiune .
Dl. consilier Chirap Neculai adaugă că, comuna Preutești s-a legat la Fălticeni iar țevile nu
rezistă și crapă .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde că nu rezistă țevile pentru că au
recepționat lucrarea fără să facă probe . Dacă va fi un nou proiect, cu o nouă finanțare se vor
face probe pentru rezistența țevilor .
Dl. consilier Chirap Neculai completează că trebuie adusă o conductă de la Preutești și
legată la conducta noastră și dacă se va da drumul la apă se va vedea câtă țeavă va mai
rămâne .
Dl. consilier Darabă Gheorghe – Cătălin adaugă, când am pierdut mandatul, erau
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miliarde lei care se puteau cheltui pentru acest proiect, ar dori să știe cât s-a cheltuit din banii
aceia într-un an de zile ?
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde 800 milioane lei .
Dl. consilier Darabă Gheorghe – Cătălin întreabă de ce nu se mai poate continua lucrarea ?
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde, că nu se mai poate merge pe proiectul
inițial după ce au fost primite studiile de la proiectanți că nu este apă. Dacă se va merge pe
proiectul vechi și se încalcă ce au spus proiectanții, iar apa nu va veni dl.primar va fi acuzat
că a cheltuit banii .
Nemaifiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor
tehnico – economici și a documentației – Studiu de Fezabilitate, aferente obiectivului de
investiții ” Modernizare, renovare și dotare Cămin Cultural sat Dolheștii – Mari, comuna
Dolhești, județul Suceava„ și se aprobă cu 13 voturi ,,pentru” .
Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu, pentru a
prezenta punctul șase al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind implementarea
proiectului ” Modernizare, renovare și dotare Cămin Cultural sat Dolheștii – Mari, comuna
Dolhești, județul Suceava„ .

Discuții nu sunt, se supune la vot proiectul de hotărâre privind implementarea proiectului ”
Modernizare, renovare și dotare Cămin Cultural sat Dolheștii – Mari, comuna Dolhești,
județul Suceava„ și se aprobă cu 13 voturi ,,pentru” .
Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu, pentru a
prezenta punctul șapte al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării
Grupului folcloric ”Străjerii„ al comunei Dolhești, județul Suceava.
Discuții:
Dl. consilier Darabă Gheorghe – Cătălin întreabă dacă se înființează unul nou ?
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde că se înființează alt grup folcloric .
Dna. consilier Ilie Maria precizează că, grupul folcloric care este condus de dl. Ciocîrlan
Gheorghe, nu trebuie să fie o entitate de sine stătătoare, el dacă are societate, este societatea
lui .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu completează că acel grup nu se numește
Străjerii .
Dl. consilier Chirap Neculai răspunde că se numește Străjerii Comuna Dolheștii Mici .
Dna. consilier Ilie Maria adaugă, că un grup folcloric nu este o entitate și nu are
personalitate juridică, și ar fi normal ca acest grup să fie sub tutela Căminului Cultural,
coordonat de dl. Cărăbuș Vasile și bugetul să fie la Căminul Cultural .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu adaugă că nu poate înființa un grup folcloric
dacă nu are o hotărâre de consiliu local .
Dl. consilier Chirap Neculai întreabă dacă se înființează un nou grup folcloric Străjerii, sau
se va prelua grupul existent Străjerii Dolheștii – Mici ?
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde că dacă vor fi persoane care sunt deja
în grupul existent, sunt din Dolhești și vor dori să vină la noul grup vor fi bineveniți .
Dl. consilier Chirap Neculai întreabă de ce s-a preluat denumitea Străjerii și nu s-a pus altă
denumire ? Dacă se va prelua numele mai târziu se va merge la competiții iar deși dl. primar
este din Comuna Dolhești, pe pancardă va scrie Străjerii Comuna Dolheștii – Mici deși
Comuna Dolheștii – Mici nu există, este satul Dolheștii – Mici .
Dna. consilier Ilie Maria completează că dumneaei știe că Străjerii din Dolheștii – Mici fac
parte dintr-o formație Brătianu, care are personalitate juridică .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu adaugă, pentru a putea fi luat la Căminul
Cultural și pentru a putea fi finanțat un grup trebuie hotărâre de consiliu local .
Dl. consilier Darabă Gheorghe – Cătălin întreabă, ce va fi finanțat grupul sau societatea
dlui. Ciocîrlan Gheorghe ?
Dna. consilier Ilie Maria adaugă, se pot finanța entitățile culturale de la Căminul Cultural,
care are buget în care sunt alocați bani pentru activități culturale .
Dl. consilier Roman Mihai întreabă dacă noulș grup înființat va merge la o activitate și va
primi bani, aceștia revin Primăriei ?
Dna. consilier Ilie Maria precizează că ar trebui să revină Primăriei dar ei nu vor spune
niciodată că au primit bani .
Dl. consilier Chirap Neculai spune că deși dl. Primar a trimis grupul Străjerii Dolheștii –
Mici la Baia Mare și aceștia au primit bani, nu au dat nici un ban Primăriei . La fel a fost și la
Bucșoaia .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde că primarul de la Baia Mare a spus că
nu se va da bani și se va face un barter .
Dl. consilier Chirap Neculai propune înființarea unui grup dar cu altă denumire .
Dna. consilier Ilie Maria precizează că va depune pentru o nouă ședință o expunere de
motive pentru înființarea unui grup cu o altă denumire .
Sunt discuții în contradictoriu .

Nemaifiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea înființării
Grupului folcloric ”Străjerii„ al comunei Dolhești, județul Suceava și sunt 3 voturi
împotrivă și 10 abțineri .
Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu, pentru a
prezenta punctul opt al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind modificarea Inventarului
bunurilor care fac parte din domeniul public al comunei Dolhești, județul Suceava, înscris în
Anexa la Hotărârea nr.22 din 24.08.1999, cu modificările și 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, județul Suceava, înscris în
Anexa la Hotărârea nr.22 din 24.08.1999, cu modificările și completările ulterioare 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 alegerea președintelui de
ședință pentru lunile: iulie, august și septembrie 2017 .
Discuții nu sunt, se supune la vot proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui de
ședință pentru lunile: iulie, august și septembrie 2017 și se aprobă cu 12 voturi ,,pentru” .
Se trece la punctul zece al ordinii de zi : Diverse .
Discuții:
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu menționează că dorește să facă ședința
viitoare mai repede deoarece suntem în perioada vacanțelor și fiecare să-și poată face
concediile . Dl.primar invită pe doamnele și domnii consilieri în data de 16 iulie 2017 la Gala
Laureaților Dolheșteni, ediția a-II –a .
Dna. consilier Ilie Maria precizează, cu câteva ședințe în urmă dl.primar a adus niște
acuzații la adresa dumneaei și anume că în calitate de director a făcut o delapidare de 20
milioane lei. pentru motorină la microbuzul școlar . Așa cum procesul verbal a fost public, îl
roagă pe dl. primar să-și ceară scuze public, pentru că dumneaei nu răspunde de distanța reală,
deși a măsurat și în realitate sunt 5 km. Cel care normează și Primăria răspund de distanță.
Dna. consilier mai adaugă în cuvântul său, că este în sat de o viață și nu a venit dl.primar să-i
ponegrească imaginea, este rușinos și o deranjează obrăznicia dlui. primar .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde că în acte sunt trecuți 4,5 km. iar
șoferul putea trece acolo cât dorea, cel care semnează este răspunzător . Curtea de Conturi va
imputa celui care a semnat foaia de parcurs .
Dna. consilier Ilie Maria adaugă, nu este adevărat, pentru că nu a fost înștiințată de la
Primărie că sunt trecuți 4,5 km.
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu cere scuze dnei. consilier Ilie Maria .

Alte discuții nu mai sunt, preşedintele de şedinţă dna. Pandelea Viorica declară închise
lucrările şedinţei şi mulţumeşte pentru participare .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Pandelea Viorica – consilier local

SECRETAR
Rotaru Nina – jurist

