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PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 25.04.2018 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. 89 din 19.04.2018, au fost convocaţi un număr de
13 consilieri în funcţie, cu invitaţia secretarului comunei nr. 2129 din 19.04.2018.
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 13 consilieri.
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 ”de îndată”
a consiliului local din data de 4 aprilie 2018.
Prezintă: Rotaru Nina – secretar comună
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul
2018.
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea construirii unui sistem de iluminat
public propriu, cu stâlpi prevăzuți cu corpuri de iluminat cu LED, echipat cu panou
fotovoltaic cu senzori de mișcare, la aleea pietonală din satul Dolheștii Mari, comuna
Dolhești, județul Suceava, contruită în anul 2018, în valoare de 35.000 lei.
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
4. Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE
al comunei Dolhești, județul Suceava, a unor cadre militare din Ministerul Apărării
Naționale și Ministerul Afacerilor Interne și văduvelor de război din comuna Dolhești,
județul Suceava.
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
5. Proiect de hotărâre privind efectuarea unor modificări în componența
comisiilor de specialitate ale Consiliului local Dolhești.
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
6. Probleme diverse.
Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu 13 voturi ”pentru”.
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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 ”de îndată” a consiliului local din data de 4 aprilie 2018.
Se supune la vot procesul. Se aprobă cu 12 voturi ,,pentru”. Dna. consilier Ilie
Maria nu a participat la ședință, și nu a votat.
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 rectificării bugetului local pe anul 2018.
Discuții:
Dna. consilier Ilie Maria anunță că se retrage deoarece este în conflict de interese.
Se supune la vot și se aprobă cu 12 voturi ,,pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dl. Chirap Vasile prezenta punctul trei al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea construirii unui sistem de iluminat public propriu, cu
stâlpi prevăzuți cu corpuri de iluminat cu LED, echipat cu panou fotovoltaic cu senzori de
mișcare, la aleea pietonală din satul Dolheștii Mari, comuna Dolhești, județul Suceava,
contruită în anul 2018, în valoare de 35.000 lei.
Discuții:
Dna. consilier Ilie Maria spune că este o porțiune unde se suprapune alimentarea cu
apă cu canalizarea și cu trotuarul. Doamna consilier întreabă cum se va proceda când se va
face canalizarea.
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu spune că dacă nu se va găsi altă soluție
privind sistemul de canalizare, se vor scoate pavelele și se va săpa pentru efectuarea lucrărilor
dar această lucrarea estimează că se va efectua în jurul anilor 2021, 2022.
Se supune la vot și se aprobă cu 13 voturi ,,pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dl. Chirap Vasile prezenta punctul patru al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de CETĂȚEAN DE ONOARE al comunei
Dolhești, județul Suceava, a unor cadre militare din Ministerul Apărării Naționale și
Ministerul Afacerilor Interne și văduvelor de război din comuna Dolhești, județul Suceava.
Discuții:
Dna. consilier Ilie Maria anunță că se retrage deoarece este în conflict de interese.
Dl. consilier Corduneanu Toader-Cristian anunță că se retrage deoarece este în conflict
de interese.
Se supune la vot și se aprobă cu 10 voturi ,,pentru”. Dna. consilier Ștefan Viorica
nu a votat.
Preşedintele de şedinţă, dl. Chirap Vasile prezenta punctul cinci al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre privind efectuarea unor modificări în componența comisiilor de
specialitate ale Consiliului local Dolhești.
Discuții:
Dl. consilier Darabă Cătălin-Gheorghe spune că nu înțelege motivul modificărilor.
Amintește că a vrut la comisia de cultură și nu a fost nimeni deacord. Comisia aleasă și votată
ar trebui să rămână așa.
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu spune că dl. conslier Apetroae Nicolae ar vrea
să-și pună în valoare experiența de director, cadru didactic și să fie alături de doamna director,
făcând parte și din consiliul de administrație al școlii.
Se supune la vot și se aprobă cu 9 voturi ,,pentru”, 1 ”contra” și 3 ”abțineri”.
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Probleme diverse
Dl. consilier Darabă Cătălin-Gheorghe spune că în fiecare an, în aceadtă perioadă se
vorbește despre păsunat.
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu anunță că s-a înființat asociația crescătorilor
de animale. A dorit ca în acest an să se facă licitație însă din diverse motive acest lucru nu s-a
întâmplat, drept pentru care anul acesta pe pășunea de vaci se va paște gratuit. În baza Legii nr.
44/2018 se va da pășunea prin încredințare directă asociației, după un an de la înființare.
Dl. consilier Apetroae Nicolae spune că în satul Valea Bourei, în zona centrală, sunt
multe case fără locuitori și nu are cine curăța zona din fața casei.
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu spune că în măsura posibilităților va interveni
și în acele locuri.
Dna. consilier Ilie Maria întreabă dacă pe raza comunei este organizată vreo groapă de
gunoi.
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspune că nu este
Dna. consilier Ilie Maria spune că sunt locuri unde se aruncă gunoaie sub oblăduirea
conducerii primăriei
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde că nu există astfel de locuri
Dna. consilier Ilie Maria spune că la râpa de la deal (Roman) aproape jumătate din
drum este ocupat. Oamenii au tăiat copaci iar crengile au fost duse pe malul râpei, sub pod pe
care l-au înfundat iar apa o ia la vale.
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu spune că va merge acolo și va decolmata. Se
va face tot ce se poate.
Președintele de ședință declară închise lucrările de ședință.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

SECRETAR COMUNĂ,

CHIRAP Vasile - consilier local

ROTARU Nina – jurist
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