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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 22.11.2019 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Dolheşti, care
are loc în sala de şedinţe a Primăriei comunei Dolheşti, ora 1230.
Prin Dispoziţia primarului nr. 199 din 15.11.2019, au fost convocaţi un număr de 13
consilieri în funcţie, cu invitaţia secretarului comunei nr. 5379 din 15.11.2019.
Preşedintele de şedinţă, dl. Apetroae Nicolae, 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 Darabă Cătălin-Gheorghe a anunțat că nu
poate ajunge pentru că este plecat din localitate, fiind în concediu de odihnă.
Dna secretar, Rotaru Nina, informează că este asigurat cvorumul, şedinţa este legal
constituită şi lucrările şedinţei pot începe.
Președintele de ședință, dl. Apetroae Nicolae, 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 şedinţa ordinară din
data de 31.10.2019, a procesului verbal încheiat în şedinţa extraordinară din 08.11.2019 şi a
procesului verbal încheiat în şedinţa extraordinară din 12.11.2019.
Prezintă: Rotaru Nina – secretar comună
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019.
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al
comunei Dolheşti, judeţul Suceava, a situaţiilor financiare şi a anexelor acestora întocmite
pe secţiuni de funcţionare şi dezvoltare la 30 septembrie 2019.
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
4. Proiect de hotărâre de completare a HCL nr. 50 din 21.08.2019 cu
Regulamentul de stabilire a procedurii de adoptare a taxelor speciale şi domeniile în care
se pot institui taxele speciale.
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unei freze de zăpadă.
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
6. Proiect de hotărâre privind organizarea unor acţiuni specifice cu ocazia Zilei
Naţionale a României- 1 Decembrie şi a Sărbătorilor de iarnă.
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
7. Probleme diverse.
Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu 12 voturi „pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dl. Apetroae Nicolae, 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 din data de 31.10.2019, a procesului verbal încheiat în şedinţa

extraordinară din 08.11.2019 şi a procesului verbal încheiat în şedinţa extraordinară din
12.11.2019.
Se supune la vot procesul verbal încheiat în şedinţa ordinară și se aprobă cu 12 voturi
„pentru”.
Se supune la vot procesul verbal încheiat în şedinţa extraordinară din data de 08.11.2019
şi se aprobă cu 10 voturi „pentru” şi 2 consilieri locali nu au participat la vot întrucât au
lipsit de la şedinţă.
Se supune la vot procesul verbal încheiat în şedinţa extraordinară din data de 12.11.2019
şi se aprobă cu 10 voturi „pentru” şi 2 consilieri locali nu au participat la vot întrucât au
lipsit de la şedinţă.
Dna. secretar Rotaru Nina amintește prevederile art.228 din OUG nr. 57/2019 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, dl. Apetroae Nicolae prezintă punctul doi al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019.
Discuții nu sunt. Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 9 voturi
„pentru” şi 3 „împotrivă”.
Preşedintele de şedinţă, dl. Apetroae Nicolae prezintă punctul trei al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobareacontului de execuţie al bugetului local al comunei
Dolheşti, judeţul Suceava, a situaţiilor financiare şi a anexelor acestora întocmite pe secţiuni de
funcţionare şi dezvoltare la 30 septembrie 2019.
Discuții nu sunt. Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi
„pentru” şi 1 ”abținere”.
Preşedintele de şedinţă, dl. Apetroae Nicolae prezintă punctul patru al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre de completare a HCL nr. 50 din 21.08.2019 cu Regulamentul de stabilire a
procedurii de adoptare a taxelor speciale şi domeniile în care se pot institui taxele speciale.
Discuții:
Dna. secretar Rotaru Nina precizează că proiectul de hotărâre se modifică în sensul că la
HCL nr. 50 din 21.08.2019 prin care s-au aprobat impozitele şi taxele locale pe anul 2020, s-au
aprobat şi taxe speciale locale. Dintre acestea exista Regulamentul privind instituirea acestei taxe
la taxa de salubrizare şi copii xerox. Pentru celelalte taxe întrucât nu exista Regulament de
instituire, Instituţia Prefectului- judeţul Suceava, ne face cunoscut faptul că este necesar
aprobarea unui Regulament cu domeniile de activitate pentru care s-au instituit taxe speciale.
Dna. consilier Ilie Maria arată în cuvântul dânsei că în acest Regulament nu sunt trecute
valorile taxelor, de exemplu la măsurătorile terenului de către Comisia Locală de Fond Funciar.
Dna. secretar Rotaru Nina răspunde că aceste taxe sunt cuprinse în Anexa nr. 9 la HCL nr.
50 din 21.08.2019 prin care CL a dezbătut şi aprobat aceste taxe, drept pentru care îi prezintă
Anexa nr. 9 la HCL nr. 50 din 21.08.2019.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi „pentru”, 1
„împotrivă” şi 1 „abţinere”.
Preşedintele de şedinţă, dl. Apetroae Nicolae prezintă punctul cinci al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării unei freze de zăpadă.
Discuții:
Dna. secretar Rotaru Nina precizează că s-a depus un amendament de către Comisia de
Învăţământ prin care propun achiziţionarea a 2 freze de zăpadă.
Dl. consilier Chirap Neculai spune că dacă sunt bani să se cumpere 2 freze pentru că sunt
necesare şi pentru şcoli la deszăpezirea aleilor.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi „pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dl. Apetroae Nicolae prezintă punctul şase al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre privind organizarea unor acţiuni specifice cu ocazia Zilei Naţionale a României- 1
Decembrie şi a Sărbătorilor de iarnă.

Discuții nu sunt. Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi
„pentru”, 1 vot „împotrivă” şi 1 vot„abţinere”.
Dl. preşedinte de şedinţă Apetroae Nicolae propune în vederea întocmirii Proiectului de
hotărâre din luna decembrie, preşedinte de şedinţă pentru lunile ianuarie, februarie şi martie 2020
pe d-na Pandelea Viorica, nefiind alte propuneri.
Diverse:
Discuţii nu sunt.
Președintele de ședință declară închise lucrările de ședință.
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