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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 29.05.2018 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Dolheşti, care
are loc în sala de şedinţe a Primăriei comunei Dolheşti, ora 1600.

Prin Dispoziţia primarului nr. 113 din 23.05.2018, au fost convocaţi un număr de 13
consilieri în funcţie, cu invitaţia secretarului comunei nr. 2608 din 23.05.2018.

Preşedintele de şedinţă, dl. Chirap Vasile, 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 local Corduneanu Toader Cristian a anunțat că
întârzie 10 min.

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

Președintele de ședință, dl. consilier Chirap Vasile, 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 a
consiliului local din data de 25 aprilie 2018.

Prezintă: Rotaru Nina – 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 la data de 31 martie 2018

Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare

dintre Consiliul Județean Suceava, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția
Copilului a Județului Suceava și Consiliul local al comunei Dolhești, județul Suceava

Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru

categoriile de cheltuieli neeligibile aferente proiectului ”Alimentarea cu apă în sistem
centralizat în comuna Dolhești, județul Suceava, finanțat de Ministerul Dezvoltării
Regionale Administrației Publice și Fondurilor Europene prin PNDL”.

Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului ”Contruire alee pietonală de

la Depozitul cu materiale de construcție Stănescu Octav până la Școala primară, din satul
Valea Bourei, comuna Dolhești, județul Suceava” în valoare de 80.000 lei, ce urmează a fi
finanțat din bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei.

Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului ”Contruire alee pietonală de

la Beclea Ion până la Sandovici Valeriu, din satul Dolheștii Mari, comuna Dolhești, județul
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Suceava” în valoare de 60.000 lei, ce urmează a fi finanțat din bugetul local de venituri și
cheltuieli al comunei.

Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului ”Contruire alee pietonală de

la stația de autobuz până la Melnic Maria, în satul Dolheștii Mici, comuna Dolhești, județul
Suceava” în valoare de 60.000 lei, ce urmează a fi finanțat din bugetul local de venituri și
cheltuieli al comunei.

Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
8. Probleme diverse

Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu 12 voturi ”pentru”.

Preşedintele de şedinţă, dl. Chirap Vasile 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 a consiliului local din data de 25 aprilie 2018.

Se supune la vot procesul. 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, dl. Chirap Vasile prezenta punctul doi al ordinei 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 la data de 31 martie 2018.

Se prezintă la ședință domnul consilier local Corduneanu Toader Cristian.
Discuții nu sunt. Se supune la vot și se aprobă cu 13 voturi ”pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dl. Chirap Vasile prezenta punctul trei al ordinei de zi: Proiect

de hotărâre privind aprobarea încheierii protocolului de colaborare dintre Consiliul Județean
Suceava, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului a Județului Suceava și
Consiliul local al comunei Dolhești, județul Suceava

Discuții:
Dna. consilier Ilie Maria spune că ar fi dorit să găsească protocolul în mapa cu

materialele pentru ședință, pentru al studia și al vota în cunoștință în cauză.
Dna secretar răspunde că din eroare nu a fost pus în mape și protocolul, dar se regăsea în

dosarul de ședință, Comisia care studiază documentele pentru ședință, ia la studiu și dosarul de
ședință, unde se regăsesc toate documentele .

Se supune la vot și se aprobă cu 12 voturi ”pentru” și 1 ”abținere”.
Preşedintele de şedinţă, dl. Chirap Vasile prezenta punctul patru al ordinei de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea cofinanțării de la bugetul local pentru categoriile de
cheltuieli neeligibile aferente proiectului ”Alimentarea cu apă în sistem centralizat în comuna
Dolhești, județul Suceava, finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale Administrației Publice și
Fondurilor Europene prin PNDL”.

Discuții:
Dna. consilier Ilie Maria spune că într-o ședință anterioară s-a abținut de la vot, referitor

la proiectul de alimentare cu apă. Consideră că proiectul, în varianta actuală, nu va asigura
cantitatea de apă necesară comunei noastre iar costurile pe care le vor suporta cetățenii vor fi
foarte mari. Doamna consilier nu dorește să participe la vot. Doamna secretar anunță că cei care
nu participă la vot nu va participa nici la dezbateri și se retrag din sală.



Se supune la vot și se aprobă cu 12 voturi ”pentru” dna consilier Ilie Maria nu a
participat la vot.

Preşedintele de şedinţă, dl. Chirap Vasile prezenta punctul cinci al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului ”Contruire alee pietonală de la Depozitul cu
materiale de construcție Stănescu Octav până la Școala primară, din satul Valea Bourei,
comuna Dolhești, județul Suceava” în valoare de 80.000 lei, ce urmează a fi finanțat din bugetul
local de venituri și cheltuieli al comunei.

Discuții:
Dl. consilier Chirap Vasile întreabă dacă sunt bani pentru construirea aleilor în cele trei

sate.
Dl. primar Cristinel Neculai-Bărculescu spune că dacă proiectele vor fi aprobate de către

consiliul local, el are obligația să găsească banii necesari.
Dl. consilier Chirap Vasile întreabă dacă nu s-ar gasi fonduri pentru a prelungi aleea de

la Melnic Maria, Dolheștii Mici, până la Suduc, deoarece ar fi necesară.
Dl. primar Cristinel Neculai-Bărculescu, răspunde dacă banii ajung se va duce cu această

lucrare până la Suduc.
Dl. consilier Corduneanu Toader-Cristian spune că ar trebui să se țină cont, atunci când

se construiește aleea, de intrările la curțile oamenilor. Dl. consilier anunță că pe trotuarul nou
construit circulă biciclete de aceea ar trebui făcute niste indicatoare.

Dna. consilier Ilie Maria spune că ar fi considerat necesar ca, la fiecare proiect, să se
specifice lungimea și lățimea trotuarului.

Se supune la vot și se aprobă cu 13 voturi ”pentru”
Preşedintele de şedinţă, dl. Chirap Vasile prezenta punctul șase al ordinei de zi: Proiect

de hotărâre privind aprobarea obiectivului ”Contruire alee pietonală de la Beclea Ion până la
Sandovici Valeriu, din satul Dolheștii Mari, comuna Dolhești, județul Suceava” în valoare de
60.000 lei, ce urmează a fi finanțat din bugetul local de venituri și cheltuieli al comunei.

Discuții nu sunt: Se supune la vot și se aprobă cu 13 voturi ”pentru”
Preşedintele de şedinţă, dl. Chirap Vasile prezenta punctul șapte al ordinei de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului ”Contruire alee pietonală de la stația de
autobuz până la Melnic Maria, în satul Dolheștii Mici, comuna Dolhești, județul Suceava” în
valoare de 60.000 lei, ce urmează a fi finanțat din bugetul local de venituri și cheltuieli al
comunei.

Discuții nu sunt: Se supune la vot și se aprobă cu 13 voturi ”pentru”
Puntul opt: Probleme diverse
Dl. consilier Chirap Vasile propune un nou președinte de ședință pentru următoarele trei

luni pe dna. Consilier Vieriu Mihaela. Sunt de acord toți consilierii cu propunerea făcută.
Alte discuții nu sunt, președintele de ședință declară închise lucrările ședințe și

mulțumește pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR COMUNĂ,

CHIRAP Vasile - consilier local ROTARU Nina – jurist


