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PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 31.10.2019 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Dolheşti, care
are loc în sala de şedinţe a Primăriei comunei Dolheşti, ora 15,00 .
Prin Dispoziţia primarului nr. 183 din 25.10.2019, au fost convocaţi un număr de 13
consilieri în funcţie, cu invitaţia secretarului comunei nr. 5015 din 25.10.2019 .
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 13 consilieri .
Dna secretar, Rotaru Nina, informează că este asigurat cvorumul, şedinţa este legal
consituită și ședința de consiliu local poate începe .
Preşedintele de şedinţă, dl. Apetroae Nicolae, 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 25 septembrie 2019 .
Prezintă: Nina Rotaru- secretar comună.
2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019 .
Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar comună .
3.Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor sociale pentru anul
școlar 2019 – 2020 elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu frecvență, din
comuna Dolhești, județul Suceava .
Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar comună .
4. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din HCL nr.51 din 21.08.2019 cu
privire la Statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Dolhești,
județul Suceava .
Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar comună .
5. Probleme diverse.
Se supune la vot, ordinea de zi, care se aprobă cu 13 voturi ,,pentru” .
Cvorumul fiind asigurat, ordinea de zi este aprobată, iar lucrările ședinței pot continua.
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 a consiliului local din data de 25 septembrie 2019 .
Discuții nu sunt, se supune la vot procesul verbal, încheiat în şedinţa ordinară a consiliului
local din data de 25 septembrie 2019 și se aprobă cu 12 voturi ,,pentru„ și o abținere .
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 rectificarea bugetului local pe
anul 2019 .

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu precizează că este ultima rectificare din acest an .
Nefiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe
anul 2019 se aprobă cu 9 voturi ,,pentru” și 4 abțineri .
Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu, pentru a
prezenta punctul trei al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului
burselor sociale pentru anul școlar 2019 – 2020 elevilor din învățământul preuniversitar de stat,
cu frecvență, din comuna Dolhești, județul Suceava .
Dna. consilier Vieriu Mihaela părăsește sala de ședințe și nu participă la vot.
Discuții nu sunt, se supune la vot proiectul de hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor
sociale pentru anul școlar 2019 – 2020 elevilor din învățământul preuniversitar de stat, cu
frecvență, din comuna Dolhești, județul Suceava, se aprobă cu 12 voturi ,,pentru” .
Dna. consilier Vieriu Mihaela revine în sala de ședințe .
Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu, pentru a
prezenta punctul patru al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din HCL
nr.51 din 21.08.2019 cu privire la Statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului
comunei Dolhești, județul Suceava .
Discuții :
Dna. cosilier Ilie Maria întreabă care este modivul modificării ?
Dna secretar precizează că se modifică gradul profesional al consilierului juridic din grd
profesional asistent în consilier juridic grad profesional superior.
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde că va fi scos la concurs, pentru că este
nevoie de jurist și unul cu experiență.
Nemaifiind discuții se supune la vot, proiectul de hotărâre privind modificarea art.2 din HCL
nr.51 din 21.08.2019 cu privire la Statul de funcții al aparatului de specialitate al primarului
comunei Dolhești, județul Suceava, se aprobă cu 9 voturi ,,pentru” și 4 abțineri .
Se trece la punctul cinci al ordinii de zi : Diverse .
Discuții:
Dl. consilier, Darabă Cătălin – Gheorghe precizează că s-a dus pământ la podul Șomuzului,
este bine dar trebuie împins pământ sub el, să întărească malul.
Dl. primar, Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde că va merge cu excavatorul pentru a
împinge pământul .
Dna. consilier, Ilie Maria menționează că a fost înfundat podul la dispensar, apa stă în șanț și
pute . Dumneaei întreabă de ce nu a continuat lucrarea și în dreptul locuinței ei ? Pentru că acolo
când plouă stă apa, nu are unde se scurge .
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde că de obicei lucrările se fac în dreptul
unităților publice, dar dacă are solicitare, va rezolva problema .
Dna. consilier Ilie Maria întreabă dacă este terminată plombarea pe drumul care duce spre
Liteni ?
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde că plombările pentru anul acesta sunt
finalizate, pentru că bani a avut puțini și au fost făcute câteva lucrări de reparații .
Alte discuții nu mai sunt, preşedintele de şedinţă, dl. Apetroae Nicolae declară închise
lucrările şedinţei şi mulţumeşte pentru participare .
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