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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 25.09.2019 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local
Dolheşti, care are loc în sala de şedinţe a Primăriei comunei Dolheşti, ora 13,00 .

Prin Dispoziţia primarului nr. 166 din 18.09.2019, au fost convocaţi un număr
de 13 consilieri în funcţie, cu invitaţia secretarului comunei nr. 4404 din 18.09.2019 .

Preşedintele de şedinţă, dna. Ștefan 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 11 consilieri, dna. Ilie Maria a anunțat că are o
problemă personală și nu poate ajunge la ședință și dl. Darabă Cătălin –Gheorghe a
anunțat că va întârzia .

Dna secretar, Rotaru Nina, informează că este asigurat cvorumul, şedinţa este legal
consituită și ședința de consiliu local poate începe .

Preşedintele de şedinţă, dna. Ștefan 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 21 august 2019 .

Prezintă: Nina Rotaru- secretar comună.
2.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.66 din

18 septembrie 2018 .
Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar comună .

3.Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr.45 din
29 mai 2018 .

Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar comună .
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea construirii a două podețe, șanț dalat,

pereu din beton, magazie pentru lemne din fier, cu plasă de sârmă acoperită cu
tablă și totem la intrare, la Dispensarul meducal din satul Dolheștii Mari, comuna
Dolhești, județul Suceava, în valoare de 60.000 lei, fără TVA.

Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar comună .
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unor activități specifice

cu ocazia sărbătoririi Hramului Bisericii ”Cuvioasa Paraschiva„ monument istoric
din satul Dolheștii Mari, comuna Dolhești, județul Suceava, în valoare de 8.000 lei .

Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar comună .
6. Proiect de hotărâre privind acceptarea ofertei de donație a soților Hopu

Valerică și Elena – Manuela a terenului extravilan, în suprafață de 100 mp la locul
numit ”la Butuc„ .

Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar comună .
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7. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile :
octombrie, noiembrie și decembrie 2019 .

Iniţiator: Viorica Ștefan-consilie local, viceprimar .
8. Prezentarea adresei nr.1561 din 21.08.2019 a Școlii Gimnaziale ” Hatmanul

Șendrea „ Dolheștii Mari .
Prezintă: Cristinel Neculai Bărculescu-primar comună .

9. Probleme diverse.

Se supune la vot, ordinea de zi, care se aprobă cu 11 voturi ,,pentru” .
Cvorumul fiind asigurat, ordinea de zi este aprobată, iar lucrările ședinței pot

continua.
Preşedintele de şedinţă, dna. Ștefan 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
21 august 2019 .

Discuții nu sunt, se supune la vot procesul verbal, încheiat în şedinţa ordinară a
consiliului local din data de 21 august 2019 și se aprobă cu 11 voturi ,,pentru„ .

Dna. secretar Rotaru Nina dă citire art. 228 din OUG nr. 57/2019 privind regimul
general aplicabil conflictului de interese pentru aleșii locali .

Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu,
pentru a prezenta punctul doi al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind modificarea
și completarea HCL nr.66 din 18 septembrie 2018 .

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu precizează că la Școala Gimnazială
Dolheștii Mari a fost dat în folosință un teren de sport cu material sintetic și accesoriile
specifice aferente. La Școala din Dolheștii Mici a fost aprobat prin HCL nr.66 din
18 septembrie 2018, construirea unui teren de sport cu o suprafață de joc din asfalt. Ca
urmare a solicitărilor nenumărate, am hotărât să schimbăm acest teren de sport cu
suprafață din material sintetic.

Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și
completarea HCL nr.66 din 18 septembrie 2018, se aprobă cu 9 voturi ,,pentru” și 2
abțineri .

Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu,
pentru a prezenta punctul trei al ordinii de zi : Proiect de hotărâre modificarea și
completarea HCL nr.45 din 29 mai 2018 .

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu menționează că în HCL nr.45 din
29 mai 2018 a fost aprobată construirea unei alei pietonale de la Beclea Ion până la
Sandovici, iar acum în urma rugăminților cetățenilor comunei, în special ale părinților
care au copii la școală, vrem să continuăm lucrarea până la intersecția de la Ștefan Vasile.

Discuții nu sunt, se supune la vot proiectul de hotărâre privind modificarea și
completarea HCL nr.45 din 29 mai 2018, se aprobă cu 9 voturi ,,pentru” și 2
abțineri .

Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu,
pentru a prezenta punctul patru al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea
construirii a două podețe, șanț dalat, pereu din beton, magazie pentru lemne din fier, cu



plasă de sârmă acoperită cu tablă și totem la intrare, la Dispensarul medical din satul
Dolheștii Mari, comuna Dolhești, județul Suceava, în valoare de 60.000 lei, fără TVA.

Discuții :
Dl. consilier Chirap Neculai întreabă dacă la Dispensarul medical va fi și cabinet

stomatologic ?
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde că va fi și un cabinet stomatologic,

dotat conform normelor europene. Suntem în proces de licitație în vederea dotării
Dispensarului medical. În continuarea cuvântului mai face cunoscut că persoanele de la
Salvați Copii au aflat de proiectul nostru și au donat aparatură care este foarte importantă
și necesară pentru dispensar .

Dl. consilier Chirap Neculai întreabă dacă Dispensarul medical, va fi gata până la
01.01.2020 ?

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde că nu va fi gata pentru că lucrările
mai durează și speră să fie dat în folosință în iunie 2020.

Pentru lucrările de construire a două podețe cu șanț dalat, o magazie pentru lemne și
bineînțeles cu un totem publicitar, frumos luminat în valoare de 60.000 lei din bugetul
local.

Nemaifiind discuții se supune la vot, proiectul de hotărâre privind aprobarea
construirii a două podețe, șanț dalat, pereu din beton, magazie pentru lemne din fier, cu
plasă de sârmă acoperită cu tablă și totem la intrare, la Dispensarul medical din satul
Dolheștii Mari, comuna Dolhești, județul Suceava, în valoare de 60.000 lei, fără TVA și
sunt 11 voturi ,,pentru” .

Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. primar Cristinel - Neculai Bărculescu,
pentru a prezenta punctul cinci al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea
organizării unor activități specifice cu ocazia sărbătoririi Hramului Bisericii ”Cuvioasa
Paraschiva„ monument istoric din satul Dolheștii Mari, comuna Dolhești, județul
Suceava, în valoare de 8.000 lei .

Discuții :
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu precizează, cu ocazia sărbătoririi Hramului

Bisericii ”Cuvioasa Paraschiva„ se va organiza pe 13.10.2019, ca în fiecare an, unele
activități și anume după slujba de mulțumire, se vor acorda diplome, la 16 familii, care
împlinesc 50 respectiv 60 de ani de căsătorie, apoi se va organiza o masă festivă.

Discuții nu mai sunt, se supune la vot, proiectul de hotărâre privind aprobarea
organizării unor activități specifice cu ocazia sărbătoririi Hramului Bisericii ”Cuvioasa
Paraschiva„ monument istoric din satul Dolheștii Mari, comuna Dolhești, județul
Suceava, în valoare de 8.000 lei și se aprobă cu 11 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 acceptarea
ofertei de donație a soților Hopu Valerică și Elena – Manuela a terenului extravilan, în
suprafață de 100 mp la locul numit ”la Butuc„ .

Discuții :
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu precizează că în urma inițiativei unor

cetățeni ai comunei a fost ridicată o cruce pe Dealul Butucului, care străjuiește satul
Dolheștii Mari. Terenul unde este amplasată crucea, aparține soților Hopu, care în urma
discuțiilor au hotărât să doneze această suprafață de teren comunei Dolhești .

Dl. consilier Darabă Cătălin – Gheorghe se prezintă la ședința de consiliu local .



Discuții nu mai sunt, se supune la vot, proiectul de hotărâre privind acceptarea
ofertei de donație a soților Hopu Valerică și Elena – Manuela a terenului extravilan, în
suprafață de 100 mp la locul numit ”la Butuc„ și se aprobă cu 12 voturi ,,pentru” .

Dna. secretar Rotaru Nina îl întreabă pe dl. consilier Darabă Cătălin – Gheorghe care
este opțiunea dumnealui cu privire la votul pentru ordinea de zi și pentru proiectele de
hotărâre la care nu a fost prezent, acesta precizând că votează ”pentru” .

Preşedintele de şedinţă, Ștefan Viorica prezenta punctul șapte al ordinii de zi :
Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile : octombrie,
noiembrie și decembrie 2019 .

Discuții :
Preşedintele de şedinţă, dna. Ștefan Viorica menționează că în ședința trecută a fost

propuns că dl. consilier Apetroaie Nicolae .
Discuții nu sunt, se supune la vot, proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui

de ședință pentru lunile : octombrie, noiembrie și decembrie 2019 și se aprobă cu 12
voturi ,,pentru”.

Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu,
pentru a prezenta punctul opt al ordinii de zi : Prezentarea adresei nr.1561 din
21.08.2019 a Școlii Gimnaziale ” Hatmanul Șendrea „ Dolheștii Mari .

Discuții :
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu spune că trebuie propuși doi consilieri care

să facă parte din Consiliul de Administrație a Școlii .
Dl. consilier Chirap Neculai propune pe dl. Apetroaie Niculae și dna. Pandelea

Viorica .
Dna. Consilier Vieriu Mihaela părăsește sala de ședințe .
Discuții nu mai sunt, se supune la vot, prezentarea adresei nr.1561 din 21.08.2019 a

Școlii Gimnaziale ” Hatmanul Șendrea „ Dolheștii Mari și se aprobă cu
11 voturi ,,pentru”.

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

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR
Ștefan Viorica – viceprimar Rotaru Nina – jurist


