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PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 24.08.2017 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local
Dolheşti, care are loc în sala de şedinţe a Primăriei comunei Dolheşti, ora 14,00 .
Prin Dispoziţia primarului nr. 188 din 18.08.2017, au fost convocaţi un număr
de 13 consilieri în funcţie, cu invitaţia secretarului comunei nr. 3902 din 18.08. 2017 .
Preşedintele de şedinţă, dl. Darabă Cătălin - Gheorghe, 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 Apetroaei
Nicolae este învoit .
Dna secretar, Rotaru Nina, informează că este asigurat cvorumul, şedinţa este legal
constituită şi lucrările şedinţei pot începe .
Preşedintele de şedinţă, dl. Darabă Cătălin - Gheorghe, 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 18 iulie 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 II 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 modificarea Statului de funcții al aparatului de
specialitate al primarului comunei Dolhești, județul Suceava .
Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar comună .
5. Probleme diverse .

Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu prezintă referatul nr. 4018 din
23.08.2017 privind suplimentarea ordinii de zi cu un proiect de hotărâre :
1. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază aferente
funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ” Administrație„ utilizate în aparatul de
specialitate al Primarului comunei Dolhești, județul Suceava, conform Legii –
Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice .
Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu- primar comună .
Se supune la vot, ordinea de zi, care se aprobă cu 12 voturi ,,pentru” .
Dna. consilier Ilie Maria precizează că i se pare normal ca acest proiect de
hotărâre să fie prezentat pentru fiecare om, nominal și nu așa pe trepte de salarizare .
Se supune la vot, suplimentarea ordinii 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, dl. Darabă Cătălin - Gheorghe 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 18 iulie 2017 .
Discuții nu sunt, se supune la vot procesul verbal, încheiat în şedinţa ordinară a
consiliului local din data de 18 iulie 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 II al anului 2017 .
Discuții nu 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 II al anului 2017 și se aprobă cu 12 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 Ilie Maria adaugă, a studiat materialele puse la dispoziție și a văzut că
s-au luat anumite sume de la anumite capitole și s-au dat la alte capitole . Se referă la
suplimentarea pentru carburant. A fost fixată la începutul anului o anumită cotă pentru
fiecare lună pentru autoturismul Primăriei. Dar cum autoturismul Primăriei nu
funcționează nu i se pare normal să se aloce această sumă de bani pentru mașina proprie.
Când va funcționa mașina Primăriei va aproba această sumă . Au mai fost luați bani de la
asigurări sociale, unde erau probleme privind încadrarea personalului care au grijă de cei
cu handicap și s-au dat la alt capitol. I se pare normal ca acești însoțitori să-și primească
salariul. Dumneaei mai completează că au fost luați 40 mii lei de la drumuri și poduri,

sau construcții și se suplimentează alte capitole, la care luna trecută au fost aprobate niște
fonduri . Nu i se pare normal acest lucru și crede că ar trebui să se revizuiască rectificarea
bugetului local pe 2017 .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde, nu este vorba de carburant
pentru autoturismul Solenza, care nu mai funcționează, pentru care a fost aprobată cota
de benzină. Această suplimentare de carburant este pentru motorină, care este folosită
pentru autogreder-ul de la Primărie Preutești cu care avem încheiat un contract de
comodat și care are un consum mai mare .
Dl. contabil Pîntea Dumitru precizează că la asistență socială, este vorba de diferite
credite în cadrul aceluiași capitol, au fost luați 2000 lei de la salarii de bază pentru că erau
mai mulți bani și au fost alocați pentru CAS 1200 lei, somaj 200 lei și la contribuții la
asigurări de sănătate 600 lei pentru că nu ajungeau. Acești bani au fost alocați tot pentru
însoțitori .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde, au fost luați bani de la drumuri
și poduri și s-au dat pentru reparații școli și parcuri.
Dna. consilier Ilie Maria întreabă, suma de 40 mii lei nu vi se pare că este prea mare?
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde, nu este mare pentru că sunt
multe lucrări, se vor face alei, ziduri de sprijin, vor fi puse pavele, bănci .
Discuții nu mai sunt, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului local pe anul 2017 și deoarece sunt 6 voturi ,,pentru” și 6
abțineri , fiind balotaj , se mai supune o dată la vot proiectul de hotărâre . Se constată
că proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017 este
respins .
Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu,
pentru a prezenta punctul patru al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind
modificarea Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei
Dolhești, județul Suceava .
Dl. consilier Roman Mihai și dl. consilier 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 modificarea Statului
de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Dolhești, județul Suceava și
se aprobă cu 10 voturi ,,pentru” .
Dl. consilier Roman Mihai și dl. consilier 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 unu al suplimentării ordinii de zi : Proiect de hotărâre
privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei
ocupaționale
” Administrație„ utilizate în aparatul de specialitate al Primarului
comunei Dolhești, județul Suceava, conform Legii – Cadru nr.153/2017 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice.
Discuții:
Dl. consilier Chirap Neculai precizează salariile sunt stabilite în funcție de ce lucrează
fiecare, hotărârea doar trebuie aprobată, dar cu privire la indemnizația consilierului local
este de la 5% la 10 % din salariul primarului . Ca să nu fie maxim, macar 8 % ar fi bine,
dar de unde vor fi bani ?

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde, nici pentru luna aceasta nu sunt
bani, vom aștepta și vom vedea .
Dl. consilier Corduneanu Toader – Cristian completează prin Regulament consiliul
local are trei ședințe de comisie pe lună și în legea salarizării spune că pentru numărul
maxim de ședințe se plătește până în 10 %, dar fiind cu 5 % conform cu legea aleșilor
locali, venea 15 %. Rămâne 10%. Ar dori să știe dacă mai este vreo comună care nu a
aplicat legea din luna iulie ?
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde, mai sunt Primării care nu au
aplicat cu luna iulie 2017 și dacă era o problemă era sunat de la Prefectură . Nu a dat
drumul la lege pentru a nu fi respins proiectul de hotărâre de Prefectură .
Dl. consilier Darabă Cătălin – Gheorghe precizează că salariul este stabilit de primar în
urma negocierilor, dar ar trebui stabilită fișa postului la fiecare salariat .
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde fiecare salariat are stabilită fișa
postului .
Dl. consilier Roman Mihai și dl. consilier Corduneanu Toader – Cristian și dl. consilier
Darabă Cătălin – Gheorghe părăsesc sala de ședințe a Primăriei, considerând că sunt în
conflict de interese cu proiectul prezentat .
Discuții nu mai sunt, se supune la vot, proiectul de hotărâre privind aprobarea
salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ” Administrație„
utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei Dolhești, județul Suceava,
conform Legii – Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri
publice și este respins cu 5 voturi ,,pentru” și 4 abțineri .
Dl. consilier Roman Mihai și dl. consilier Corduneanu Toader – Cristian și dl.
consilier Darabă Cătălin – Gheorghe revin în sala de ședințe a Primăriei, pentru
următoarul punct de pe ordinea de zi .
Se trece la punctul zece al ordinii de zi : Diverse .
Discuții:
Dl. președinte de ședință Darabă Cătălin - Gheorghe propune ca pentru lunile
octombrie, noiembrie și decembrie 2017 dl. consilier Corduneanu Toader – Cristian să
fie președintele ședințelor de consiliu local .
Alte discuții nu mai sunt, preşedintele de şedinţă dl. Darăbă Cătălin- Gheorghe
declară închise lucrările şedinţei şi mulţumeşte pentru participare .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Darăbă Cătălin- Gheorghe – consilier local

SECRETAR
Rotaru Nina – jurist

