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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 23.11. 2016 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local
Dolheşti, care are loc în sala de şedinţe a Primăriei comunei Dolheşti, ora 18,00 .

Prin Dispoziţia primarului nr. 217 din 17.11.2016, au fost convocaţi un număr
de 13 consilieri în funcţie, cu invitaţia secretarului comunei nr. 4920 din 17.11. 2016 .

Preşedintele de şedinţă, dl. Chirap Neculai, 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 .

Preşedintele de şedinţă, dl. Chirap Neculai, declară deschise lucrările şedinţei şi dă
cuvântul dlui. primar Cristinel - Neculai Bărculescu.

Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu amintește consilierilor locali că dl.
Crăciun Emil care a fost de asemenea consilier în cadrul Consiliului Local Dolhești a
decedat și propune să se înceapă ședința prin ținerea unui moment de reculegere în
memoria lui .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu mulțumește consilierilor locali pentru

momentul de reculegere .
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 28 octombrie 2016 .
Prezintă: Nina Rotaru- secretar.

2.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016.
Iniţiator: Cristinel-Neculai Bărculescu, primar.

3.Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi Statului de
funcţii al personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Dolheşti,
pe anul 2016.

Iniţiator: Cristinel-Neculai Bărculescu, primar.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor, procedurilor şi

atribuţiilor specifice ocupării funcţiei vacante de administrator public al comunei
Dolheşti, judeţul Suceava.

Iniţiator: Cristinel-Neculai Bărculescu, primar.
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5. Proiect de hotărâre privind stabilirea pentru anul 2017 a nivelurilor
valorilor impozabile, impozitele şi taxele locale, şi alte taxe asimilate acestora,
precum şi amenzile aplicabile

Iniţiator :Cristinel Neculai Bărculescu, primar
6. Proiect de hotărâre privind trecerea cu titlu gratuit a unor drumuri

forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi
din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor –Romsilva în domeniul public al
comunei Dolheşti, judeţul Suceava şi în administrarea consiliului local Dolheşti.

Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu,primar
7. Probleme diverse

Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu informează că în cursul zilei de
23.11.2016 s-a primit o solicitare de la Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei
Publice prin care se solicită să se modifice proiectele de hotărâre prin care s-au aprobat
indicatorii tehnico-economici și cofinanțarea pentru lucrările de investiții de la cele trei
școli din comună în ședința din 28.10.2016 și prin referatul nr. 4991 din 23.11.2016 s-a
suplimentat ordinea de zi cu următoarele proiecte de hotărâre :

1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 54/28.10.2016, pentru
asigurarea cofinanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli neeligibile
prin P.N.D.L., aferente proiectului „MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA
"HATMANUL SENDREA" DOLHESTII MARI - CORP A + CORP B, COMUNA
DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA”, ce urmează a fi finanţat prin Ministerul
Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice

2.Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 53/28.10.2016,privind
asigurarea cofinanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli neeligibile
prin P.N.D.L., aferente proiectului „MODERNIZARE SCOALA PRIMARA VALEA
BOUREI, COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA”, ce urmează a fi finanţat
prin Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice

3. Proiect de hotărâre privind privind modificarea HCL nr. 55/28.10.2016,
pentru asigurarea cofinanţării de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli
neeligibile prin P.N.D.L., aferente proiectului „Modernizare şcoala gimnaziala
Dolheştii Mici, comuna Dolheşti, judeţul Suceava”, ce urmează a fi finanţat
prin Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice.

4. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr.
51/28.10.2016 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de
investiţii„MODERNIZARE SCOALA PRIMARA VALEA BOUREI, COMUNA
DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA”, ce urmează a fi finanţat prin Ministerul
Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice, P.N.D.L.

5.Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr.
50/28.10.2016 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de
investiţiiMODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA "HATMANUL SENDREA"
DOLHESTII MARI - CORP A + CORP B, COMUNA DOLHESTI, JUDETUL
SUCEAVA, ce urmează a fi finanţat prin Ministerul Dezvoltării Regionale si
Administraţiei Publice, P.N.D.L.

6. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr.
52/28.10.2016 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de
investiţii „MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA DOLHESTII MICI, COMUNA



DOLHESTU, JUDETUL SUCEAVA”, ce urmează a fi finanţat prin Ministerul
Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice, P.N.D.L.

Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu menționează că este vorba de cheltuieli
neeligibile necesare obținerii de avize, acorduri și autorizații, cheltuieli pe care Ministerul
le-a tăiat si trebuie trecute tot în contribuția Primăriei. Mai precizează că este vorba de
2000 lei. cu TVA la Școala Generală Hatmanul Șendrea Dolheștii – Mari, 1 200 lei cu
TVA la Școala Gimnazială Dolheștii – Mici și 1200 lei cu TVA la Școala Primară
Valea Bourei, un total de 4400 lei cu TVA .

Dna. consilier Ilie Maria dorește ca aceste proiecte de hotărâre să se discute în
ședința următoare pentru că din câte știe, i-a spus cineva de la Consiliul Județean, aceste
proiecte au fost sistate la această dată, nu se mai derulează decât dacă comuna are fonduri.

Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde că au fost sistate proiectele la
investiții vechi, de exemplu investițiile cu apa, investițiile noi sunt în derulare iar dacă nu
se aprobă ȋn şedinţa de astăzi există riscul ca să se piardă finanţarea acestor proiecte.

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.

Se supune la vot, suplimentarea ordinii de zi, care se aprobă cu 7 voturi ,,pentru” și
6 abțineri .

În continuare, preşedintele de şedinţă, dl. Chirap Neculai 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 28.10.2016.

Discuții :
Dl. consilier Corduneanu Cristian înreabă pe dna. secretar de ce în procesul verbal de

ședință este consemnat nominal numele lui la unele proiecte, cu votul, pentru că el nu a
cerut să fie trecut. Dl. consilier Corduneanu Cristian citește art.56 din Statutul aleșilor
locali, apoi mai adaugă că el crede că asta este o presiune la adresa alesului local și de
asemenea cere să fie sesizată Prefectura . Dl. consilier mai dorește un răspuns oficial de
ce pe sit-ul Primăriei este trecut numele său.

Dl. consilier Chirap Neculai menționează că ședința este publică .
Dna. consilier Ilie Maria în cuvântul dumneaei spune că în ședința din luna

octombrie, atunci când s-a discutat despre acele artificii care trebuie date de sărbători dl.
primar a afirmat că oamenii din satul nostru nu au văzut niciodată niște artificii, iar
dumneaei a spus că asta este o atitudine ofensatoare la adresa cetățenilor și că cetățenii
din Comuna Dolhești trăiesc în realitate și nu în epoca de piatră și acest lucru nu s-a
consemnat în procesul verbal . Mai adaugă că a fost consemnat doar că a spus, să nu
minimalizeze . Dna. consilier completează că în legătură cu problema pe care a ridicat-o
cu râpa și cu gunoaiele de acolo, la un moment dat dl. primar i-a spus că dumneaei că
aberează și acest cuvânt nu este trecut acolo și consideră că această atitudine a dlui.
primar față de un consilier, prin cuvântul aberează înseamnă că l-a făcut nebun .

Dl. consilier Apetroae Nicolae spune să-l dea în judecată .
Dna. consilier Ilie Maria răspunde dlui. consilier Apetroae Nicolae, să se abțină, să se

înscrie la cuvânt și să-și vadă de treabă .
Dna. consilier Ilie Maria mai completează că atunci când a întrebat de cine a fost

făcute lucrările, în prima ședință dl. primar a spus că Agro Case care are contract cu
Primăria, iar mai târziu li s-a spus că NicoRar . Mai adaugă că dumneaei a spus că
administratorul firmei NicoRar are datorii și dna. secretar a consemnat în procesul verbal



că administratorul Agro Case are datorii, iar dumneaei nu a spus așa ceva, dacă citește
omul respectiv procesul verbal, este cumplit și va spune că dumneaei vorbește aiurea .

Dl. consilier Roman Mihai o întreabă pe dna.consilier Ilie Maria dacă acolo unde este
râpa, pământul este al dumneaei ?

Dna. consilier Ilie Maria răspunde că da, că este al dumneaei.
Dl. consilier Roman Mihai completează că dacă un teren este al cuiva în proprietate

Primăria este datoare să vină să facă curățenie ?
Dna. consilier Ilie Maria răspunde că pământul respectiv a fost al bunicilor dumneaei,

l-a moștenit tatăl dumneaei, care l-a donat Sfatului Popular cum era înainte, pentru că era
drumul care ducea la Liteni și s-a surpat . El nu mai este în actele părinților, l-a cedat
cândva, de mult .

Dl. consilier Roman Mihai înreabă dacă a fost donat cu acte în regulă ?
Dna. consilier Ilie Maria răspunde că nu știe dacă pe vremea aceea l-a dat cu acte .
Dl. consilier Roman Mihai întreabă dacă prin lege, Primăria poate să intervină acolo

să taie pomii și să-și ȋnsușească drepturile de a face curățenie ?
Dna. consilier Ilie Maria răspunde că poate să-i taie .
Dl. consilier Chirap Neculai spune că trebuie căutat în acte dacă pământul este al

Primăriei, dacă este domeniu public sau al cui este .
Dna. consilier Ilie Maria mai completează că, copacii sunt acolo nu de tăiat, salcâmii

mențin malurile, acolo trebuie făcută curățenie .
Dl. consilier Apetroae Nicolae adaugă că dacă este privat, persoana respectivă poate

tăia copacii .
Dna. consilier Ilie Maria face afirmația ”nu vă este rușine„ .
Dl. consilier Chirap Neculai întreabă că până să vină dl. Bărculescu primar, comuna

nu a mai avut primar, s-a făcut ceva acolo ?
Dna. consilier Ilie Maria răspunde că nimeni niciodată nu a făcut ceva acolo . Mai

completează că dna. Preuteasă a donat exact ca tatăl dumneaei pământ la Primărie și dnei.
Preutese i s-a dat pământ în loc, ori tatălui dânsei nu i s-a dat și că dl. consilier Roman
Mihai dacă nu știe, să tacă din gură, să vorbească ce este corect .

Dl. consilier Roman Mihai spune că nu poate să-i spună să nu vorbească .
Se supune la vot procesul verbal încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local din

data de 28.10.2016 cu modificările făcute. Se aprobă cu 13 voturi ,,pentru”.
Dna. secretar Rotaru Nina dă citire art. 46 din Legea 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 rectificarea
bugetului local pe anul 2016 .

Discuții :
Dna. consilier Ilie Maria întreabă că s-au dat niște bani la servicii de sănătate publică,

600 lei., pentru ce era acea sumă ?
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde că o diferență la salariul

asistentului medical comunitar, până vin banii de la Direcția de Sănătate Publică .
Dna. consilier Ilie Maria mai întreabă că la servicii culturale s-a luat de la obiecte de

inventar și deplasări și sau dau la cheltuieli cu bunuri și servicii, în ce constau aceste
servicii ? Dna. consilier mai adaugă că la capitolul locuințe, servicii și dezvoltarea
comunității s-au dat 17 200, la obiecte de inventar și 900 la reparații curente.



Dl. contabil Pîntea Dumitru dă explicații pentru fiecare capitol pentru care a fost
întrebat .
Dl. consilier Darabă Cătălin precizează că era normal la rectificarea bugetului să fie

mutați dintr-o parte în alta, este ordonator de credite terțiar și este în interesul școlii .
Nemaifiind discuții se supune la vot și se aprobă cu 13 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 modificarea
Organigramei şi Statului de funcţii al personalului din aparatul de specialitate al
primarului comunei Dolheşti, pe anul 2016 .

Discuții :
Dl. consilier Corduneanu Cristian întreabă cine a făcut organigrama, schița, dacă este

corectă ?
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde că a fost făcută de către

compartimentul resurse umane .
Dl. consilier Apetroae Nicolae adaugă că a fost o greșeală dar a fost refăcută .
Dna. consilier Ilie Maria completează că acest proiect în comisia dumnealor a primit

aviz negativ, ca urmare nu trebuia să fie pusă pe ordinea de zi. Dacă a fost pusă pe
ordinea de zi este un abuz, la fel cum și în ședința de data trecută a mai fost un proiect de
modificarea Organigramei, care de la comisia lor a primit aviz tot negativ și s-a pus și s-a
votat și nu este corect . Ce s-a stabilit data trecută pentru Organigramă nu mai este valabil,
este supusă nulității, pentru că dumnealor sunt singura comisie care avizează și au dat
aviz nefavorabil . Conform legii acest proiect nu trebuie supus spre avizare și celorlalte
comisii ci numai comisiei dumnealor .

Dna. secretar Rotaru Nina dă citire art. 44 din Legea 215/2001 și precizează că nu
menționează dacă avizul este favorabil sau negativ ci că doar trebuie să fie însoțit de
raportul compartimentului de resort și de raportul comisiei de specialitate a consiliului și
că la Prefectură la controlul legalității se anexează toate documentele, care sunt
prezentate si consilierilor locali .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu spune că ne vom adresa Prefecturii .
Dna. consilier Ilie Maria spune că scrie că dacă este dat avizul nefavorabil de comisie

nu trebuie pus pe ordinea de zi .
Dna. viceprimar Ștefan Viorica spune că nu scrie dacă avizul este favorabil sau

nefavorabil, doar că trebuie însoțit de raportul primarului și raportul comisiei .
Dna. consilier Ilie Maria completează că tot legat de Organigramă, dl. consilier

Roman Mihai este în incompatibilitate, este în conflict de interese pentru că este rudă de
gradul I cu soacra dumnealui care este în comisie .
Dl. consilier Roman Mihai spune că soacra lui nu este funcționar public .
Dna. consilier Ilie Maria precizează că este în administrația Primăriei și că dacă este

în Organigrama Primăriei este funcționar public .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde că este contractual .
Dna. viceprimar Ștefan Viorica precizează că funcțiile publice sunt incompatibile sau

în conflict de interese .
Dna. consilier Ilie Maria adaugă că funcționar public este și dna. secretar și întreabă

dacă agentul agricol este funcționar public ?
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde că dna. secretar este funcționar

public și că agentul agricol este de asemenea funcţionar public.



Discuții nu mai sunt se supune la vot și se aprobă cu 7 voturi ,,pentru” și 6 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
criteriilor, procedurilor şi atribuţiilor specifice ocupării funcţiei vacante de administrator
public al comunei Dolheşti, judeţul Suceava .

Discuții :
Dl. consilier Roman Mihai spune că el este de acord cu postul în sine, să se ducă la

bun sfârșit, să fie un serviciu în plus la Primărie și încheie prin a mulțumi .
Dna. consilier Ilie Maria adaugă că se înființează postul de administrator public în

momentul în care se demarează lucrări ample de investiții din fonduri guvernamentale
sau europene și că deocamdată la noi nu sunt lucrări de investiții așa mari și că nu este
necesar acum .

Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde că proiectul cu apa este în
derulare și până se scoate postul la concurs vor fi și alte proiecte și este nevoie de
administratorul public pentru a contribui la obținerea acestor finanțări .

Dl. consilier Darabă Cătălin în cuvântul său precizează că pe perioada cât a fost
primar se punea problema că are prea mulți funcționari publici în Primărie și că dacă
acum este necesar el nu este împotrivă .

Dl. consilier Corduneanu Cristian întreabă dacă sunt bani la buget pentru lucrurile
acestea și mai completează că dl. Chirilă care este prezent, cere ca asistenții însoțitori să
fie angajați cu carte de muncă ?

Dl. consilier Darabă Cătălin completează că a fost o promisiune de campanie .
Președintele de ședință dl. consilier Chirap Neculai răspunde că dl. Chirilă va avea

dreptul la cuvânt la punctul diverse .
Discuții nu mai sunt se supune la vot și se aprobă cu 7 voturi ,,pentru” și 6

abțineri .
Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu,

pentru a prezenta punctul cinci al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind stabilirea
pentru anul 2017 a nivelurilor valorilor impozabile, impozitele şi taxele locale, şi alte
taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile .

Discuții :
Dna. consilier Ilie Maria în cuvântul dumneaei precizează că a studiat în mapă

nivelul taxelor și i se pare că sunt enorm de mari, ba mai mult unele dintre ele sunt mărite
cu 300 % . Dacă cineva solicită o comisie pentru măsurat terenul trebuie să plătească 2
mil. lei . Dna. consilier dă un exemplu : dacă o bătrânică care are o pensie de mizerie și i
s-a stricat de către ciobani cultura, vine la Primărie și ia o comisie pentru ca să constate
dauna și ce mai are de făcut ca să poată obține bănuții pe culturile ei . Ea neavând de
unde să dea bani, nu mai face nimic, nu dă banii, nu știe cât este valoarea și astfel s-a
făcut următorul lucru, am făcut ciobanii și alții care strică proprietari pe pământul tuturor
și în continuare să strice cât mai mult . Dna. consilier completează că în condițiile în care
pentru tras o foaie la xerox este 0,50 bani. și în alte comune sunt 0,20 bani.

Dl. consilier Roman Mihai precizează că mapele la cei 6 consilieri pentru o lună de
zile costă mai mult decât ar costa de tras la xerox pentru oameni săraci sau chiar pentru
orice cetățean .
Dl. consilier Darabă Cătălin adaugă că cei de la Curtea de Conturi nu dau voie să

taxezi o foaie și ei au impus să se taxeze trasul la xerox .



Dl. consilier Chirap Neculai completează cu o întrebate și anume, această propunere
de 0,50 bani. care se iau pentru xerox vine din mandatul dlui. primar Bărculescu sau era
de ȋnainte ?
Dna. consilier Ilie Maria răspunde că dumneaei nu știe, că doar a făcut comparație cu

alte comune și spune dlui. consilier Chirap Neculai că el a fost și anul trecut consilier și
când sau votat taxele și impozitele în consiliu, cum le-a aprobat dacă nu a știut, dumneaei
se aștepta ca dumnealui să spună că taxa aceasta era și pe vremea lui .
Dl. consilier Darabă Cătălin precizează că el nu crede că dacă vine un om necăjit,

cineva din Primărie îi ia bani pentru xerox .
Dna. consilier Ilie Maria spune că dumneaei ridică problema că sunt mari taxele și

propune reducerea lor cu 30 % .
Dl. consilier Roman Mihai întreabă pe dna. consilier Ilie Maria dacă îl

contramandează pe fostul primar și că nu trebuia să le mărească .
Dna. consilier Ilie Maria întreabă pe dl. consilier Roman Mihai, în programul

dumnealor de guvernare ce au scris de taxe și impozite, au scris micșorarea taxelor și
impozitelor ?

Dl. consilier Chirap Neculai menționează că nu se măresc și sunt așa cum le-au făcut
predecesorii .
Dl. consilier Roman Mihai face afirmația că acum nu fac decât să se bată cap în cap,

pentru că în ședințele din urmă spuneau că trebuie aduși bani la buget, că trebuie să
crească taxele și impozitele și acum se dorește să se scadă toate taxele .
Dna. consilier Ilie Maria adaugă că dumneaei nu a spus așa ceva .
Dl. consilier Roman Mihai răspunde că partidul dumnealor au spus să se crească

taxele .
Dl. consilier Apetroae Nicolae completează că au fost propuse pentru reducere 102

taxe, dar pentru că nu au vrut unele partide acum taxele și impozitele au rămas aceleași.
Dacă se reduceau cu 30 % era foarte bine, dar nu au vrut cei care au fost până acum .
Dna. consilier Ilie Maria precizează că dacă taxele au fost mărite, s-a făcut cu ajutorul

consilierilor și în acel moment dumnealor aveau oportunitatea să nu fie de acord .
Dl. consilier Chirap Neculai adaugă că au fost aprobate taxele pentru a avea lumină

în comună și totuși nu a fost, ca să se cumpere o centrală de 500 mil. lei., ca să facă o
investiție la bază de 300 mil. lei, ca să dea o cameră cu var de 500 mil. lei .

Nemaifiind discuții se supune la vot și se aprobă cu 7 voturi ,,pentru” și 6 abțineri.
Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu,

pentru a prezenta punctul șase al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind trecerea cu
titlu gratuit a unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul
public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor –Romsilva în
domeniul public al comunei Dolheşti, judeţul Suceava şi în administrarea consiliului local
Dolheşti .

Discuții :
Dl. consilier Darabă Cătălin ia cuvântul și menționează că dumnealui crede că în

expunerea de motive s-a strecurat o greșeală și anume scrie undeva și să nu deservească
fondului forestier proprietatea publică a statului . Nu pot fi de acord și dă un exemplu : pe
drumul de la dl. Petroaia să nu mai treacă nici o căruță, sau o mașină și întreabă dacă nu
s-au mai făcut lucrări pe drumul silvic și dacă se poate în consiliu aproba ca drumul să se
folosească și de silvic și de comună ?



Se discută în contradictoriu cu privire la acest subiect .
Dna. consilier Ilie Maria menționează că spune clar, drumurile să poată trece de la

Romsilva la Primărie trebuie să îndeplinească niște criterii, cărora le dă citire.
Dl. consilier Chirap Neculai dă un exemplu : într-o comună din județul Iași, a trecut

drumul de la silvic la comună și la început primarul a pus taxă la oameni că trecea cu
lemne pe drum, apoi a aprobat o hotărâre de consiliu local pentru a scoate această taxă și
putea să treacă toată lumea .
Nemaifiind discuții se supune la vot, sunt 7 voturi ,,pentru” și 6 abțineri .
Dna. secretar Rotaru Nina anunță că întrucât cvorumul nu este asigurat, este Proiect

de Hotărâre cu privire la patrimoniu care se aprobă cu 2/3 din consilierii în funcție,
Proiectul de Hotărâre este respins.
Dna. consilier Ilie Maria adaugă că sunt si alte drumuri în Dolheștii – Mari și

Dolheștii – Mici care nu sunt asfaltate și pot fi făcute .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde că aceste drumuri forestiere sunt

cele mai populate dintre drumurile comunale si sunt două proiecte depuse la Ministerul
Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice, de 12 km., dintre care erau prinse și
drumuri forestiere, dar daca aceste drumuri nu vor trece ȋn administrarea primăriei vor
pica si nu vor primi fonduri pentru modernizare. De asemenea, ar fi bine ca proiectele
care vizează modernizarea si dezvoltarea comunei sa fie aprobate in unanimitate.

Dna. consilier Ilie Maria completează că nu este bine că dl. primar vrea neapărat să
fie unanimitate .
Dna. viceprimar Ștefan Viorica dă citire denumirii drumurilor care sunt suprapuse și

sunt validate atât la Silvic cât și la Primărie și unei adrese primită de la Ministerul
Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice în care sunt aprobările pentru
modernizarea drumurilor dar acum pentru că nu P.H. a fost respins nu se vor putea face .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu spune că oamenii solicită să se asfalteze

drumurile și acum în campanie va spune de ce nu se vor putea moderniza și cine nu a
votat.

Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu,
pentru a prezenta punctul unu al suplimentării ordinii de zi : Proiect de hotărâre
privind modificarea HCL nr. 54/28.10.2016, pentru asigurarea cofinanţării de la bugetul
local pentru categoriile de cheltuieli neeligibile prin P.N.D.L., aferente proiectului
„MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA "HATMANUL SENDREA" DOLHESTII
MARI - CORP A + CORP B, COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA”, ce
urmează a fi finanţat prin Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice .

Discuții :
Dl. consilier Darabă Cătălin întreabă dacă data trecută s-a votat pentru, acum de ce se

mai solicită 500 mil. lei.
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde că trebuie 4400 lei. fără TVA

pentru toate cele trei Școli, este vorba despre banii pe care i-a amintit la începutul ședinței.
Discuții nu mai sunt se supune la vot și se aprobă cu 12 voturi ,,pentru” și 1

abținere.
Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu,

pentru a prezenta punctul doi al suplimentării ordinii de zi : Proiect de hotărâre
privind modificarea HCL nr. 53/28.10.2016,privind asigurarea cofinanţării de la bugetul
local pentru categoriile de cheltuieli neeligibile prin P.N.D.L., aferente proiectului



„MODERNIZARE SCOALA PRIMARA VALEA BOUREI, COMUNA DOLHESTI,
JUDETUL SUCEAVA”, ce urmează a fi finanţat prin Ministerul Dezvoltării Regionale
şi Administraţiei Publice .

Discuții nu sunt se supune la vot și se aprobă cu 12 voturi ,,pentru” și 1 abținere.
Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu,

pentru a prezenta punctul trei al suplimentării ordinii de zi : Proiect de hotărâre
privind privind modificarea HCL nr. 55/28.10.2016, pentru asigurarea cofinanţării de la
bugetul local pentru categoriile de cheltuieli neeligibile prin P.N.D.L., aferente
proiectului „Modernizare şcoala gimnaziala Dolheştii Mici, comuna Dolheşti,
judeţul Suceava”, ce urmează a fi finanţat prin Ministerul Dezvoltării Regionale si
Administraţiei Publice.

Discuții nu sunt se supune la vot și se aprobă cu 12 voturi ,,pentru” și 1 abținere .
Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu,

pentru a prezenta punctul patru al suplimentării ordinii de zi : Proiect de hotărâre
privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 51/28.10.2016 pentru aprobarea
indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investiţii„MODERNIZARE SCOALA
PRIMARA VALEA BOUREI, COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA”, ce
urmează a fi finanţat prin Ministerul Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice,
P.N.D.L.

Discuții nu sunt se supune la vot și se aprobă cu 13 voturi ,,pentru” .
Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu,

pentru a prezenta punctul cinci al suplimentării ordinii de zi : Proiect de hotărâre
privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr. 50/28.10.2016pentru aprobarea indicatorilor
tehnico-economici la obiectivul de investiţii MODERNIZARE SCOALA
GIMNAZIALA "HATMANUL SENDREA" DOLHESTII MARI - CORP A + CORP B,
COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA, ce urmează a fi finanţat prin Ministerul
Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice, P.N.D.L.

Discuții nu sunt se supune la vot și se aprobă cu 13 voturi ,,pentru” .
Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu,

pentru a prezenta punctul șase al suplimentării ordinii de zi : Proiect de hotărâre
privind modificarea anexei nr.1 la HCL nr. 52/28.10.2016 pentru aprobarea indicatorilor
tehnico-economici la obiectivul de investiţii„Modernizare şcoala gimnaziala Dolheştii
Mici, comuna Dolheşti, judeţul Suceava”, ce urmează a fi finanţat prin Ministerul
Dezvoltării Regionale si Administraţiei Publice, P.N.D.L.
Discuții nu sunt se supune la vot și se aprobă cu 13 voturi ,,pentru” .
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi : diverse .
Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Chirilă Dănuț, care este prezent în sală .
Dl. Chirilă Dănuț în cuvântul său menționează, să nu se creadă că a venit pentru a cerși

ceva, are copil cu handicap grav și se aștepta să fie pus pe ordinea de zi această problemă.
Nu există interes din partea multor oameni care au copii bolnavi dar nu vor să fie angajați,
pentru că le trebuie multe acte și se mulțumesc cu indemnizația . Sunt pensionari bolnavi
care nu au nevoie de însoțitori pentru că au pensie, dar soția dumnealui mai are câțiva ani
până la pensie și ar vrea să facă vechime și copilul are nevoie 24 de ore din 24 de
supraveghere . Dna. Angela a spus că o să fie controale să vadă dacă sunt condiții, dar
poate veni oricine pentru că dumnealui a făcut camera copilului și baia și condiții sunt .



Dna. consilier Ilie Maria adaugă că într-adevăr este o problemă foarte mare și
autoritățile ar trebui să fie deschise la acest caz, este inadmisibil, copilașul nu poate fi
lăsat o secundă nesupravegheat, acea femeie face mari sacrificii și ar trebui să fie
angajată ca să poată să aibă o pensie pentru a putea să fie un sprijin pentru copil . Este
legal să se facă aceste angajări acolo unde este nevoie nu la toate cazurile .
Dl. consilier Chirap Neculai întreabă dacă acești oameni nu au avut angajați pentru

copii niciodată ?
Dl. consilier Darabă Cătălin răspunde că au fost angajați când a fost dl. primar Agafiței

și nemaifiind bani la ora actuală s-a dat un consimțământ pentru a se da o indemnizație,
dar nu mai aveau carte de muncă .
Dl. Chirilă Dănuț adaugă că este curator pentru copil și de asta el ridică banii și

reprezintă drepturile copilului .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde că sunt 29 de persoane care

solicită să fie asistenți personali, toți beneficiari de indemnizații și în 2017, o să se facă o
ședință când se va face bugetul pentru 2017 pentru a se lua o decizie . Banii vin foarte
greu de la stat și prin urmare vor fi angajați dar nu se vor da bani, decât cu întârziere .

Dna. consilier Ilie Maria întreabă de ce nu au fost aduse în august cazurile pentru
burse sociale ? Şcoala trebuia să facă aceste dosare, să se discute în Consiliul de
Administrație, după care, hotărârea respectivă trebuia adusă la Consiliul Local pentru a se
pune în discuție .
Dl. consilier Chirap Neculai precizează că sunt depuse trei cereri de proprietari de oi

care vor să pășuneze în Bahna Mare .
Dna. consilier Ilie Maria precizează că pășunile au o anumită perioadă de pășunare, pe

vremea aceasta cu ploi, strică tot nodul de înfrățire, nu este indicat ca în această perioadă
să se pășuneze .
Dl. consilier Darabă Cătălin spune că dna. consilier Ilie Maria, este specialist

agronom și are perfectă dreptare în ceea ce spune .
Dl. consilier Chirap Neculai menţionează că acești oameni sunt cetățenii comunei

Dolhești și crede că ar fi bine să fie lăsați să pășuneze .
Dl. consilier Roman Mihai spune că ar trebui întrebați și crescătorii de vite pentru că ei

plătesc suhatul .
Dna. consilier Ilie Maria completează că nu plătește nimeni suhatul și este

amenajament pastoral prin care sunt atribuite pășunile .
Dl. consilier Darabă Cătălin spune că pe Diudiu a fost aprobat suhat și pentru oi și

pentru vaci .
Nemaifiind discuții se supune la vot, sunt 12 voturi ,,pentru” .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu aduce la cunoștință, o situație care a fost

înaintată și Consiliului Județean pentru a recalcula chiria . În 2011 Consiliul Local a
aprobat chiriile și menționează că societățile comerciale trebuie să plătească 4 lei. care în
anii următori tot au crescut . Pentru o subînchiriere și anume sediul farmaciei, s-a mers
pentru 1 leu. Fundația GAL a avut în închiriere două camere și în data de 1.10.2011 a fost
făcută o cerere de reziliat contractul de închiriere, care a fost semnată de dl. primar .
Hepites Farm avea contract de închiriere cu Primăria și îl reziliază începând cu data de
1.03.2012 . Pe data de 14.03.2012 SC Sawa – Sawa solicită subînchirierea spațiului de
la GAL și Hepites Farm, aceștia având contracte de închiriere reziliate . Dl. primar
aprobă subînchirierea cu 1.12 lei/m² .



Dl. consilier Darabă Cătălin întreabă dacă acest contract este semnat de dl. Agafiței ?
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu confirmă .
Dl. consilier Corduneanu Cristian spune că trebuie studiată legea că sunt spații

medicale și se taxează cu această valoare .
Dl. consilier Darabă Cătălin întreabă, fostul sediu al CAP a fost închiriat lui Mărian ?
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde că a fost reziliat contractul și

acum este al Consiliului Județean .
Dna. consilier Ilie Maria întreabă cât plătește dl. Constantin pt. magazin ?
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde că dl. Constantin are contractul în

derulare .
Dl. consilier Darabă Cătălin propune demolarea grajdului pentru că este al Primăriei

și de asemenea capătul clădirii lui Tomescu .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu aduce la cunoștință că s-a reziliat contractul

cu firma care ridica deșeurile .
Dl. consilier Chirap Neculai întreabă dacă în mașina închiriată de Primărie pentru a

ridica deșeurile, în care încape 24 m³ de fapt este confirmat că a luat 50 m³ .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde că da și că atât OP-ul cât și

contractul sunt semnate de Primar .
Dl. consilier Darabă Cătălin spune că problema asta a avut-o și el cu cel care a

confirmat .
Dna. consilier Ilie Maria completează că cine a confirmat trebuie să plătească, pentru

că primarul nu poate să știe tot ce se întâmplă .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu mai adaugă că s-a făcut calculul la consumul

de combustibil pentru 2014 – 2016, Consiliul Local a aprobat traseele 4 km. iar dna.
director Ilie Maria a aprobat 4,5 km., în cei doi ani s-a calculat că sau consumat în plus
combustibil în valoare de 20 mil. lei .
Dna. consilier Ilie Maria răspunde că dumneaei a confirmat doar cursele nu erau

trecuți și km. . Foile de parcurs veneau de la Primărie și dacă se știa că nu sunt corecte
trebuia să nu le trimită .
Dl. consilier Chirap Neculai spune că dna. consilier Ilie Maria este bună de plată și va

plăti cu siguranță .
Dna. consilier Ilie Maria răspunde că pe foile de parcurs nu erau trecuți km. și mai dă

un exemplu : când cineva de la o firmă se duce undeva în cursă, acolo îi confirmă dacă a
venit, nu are treabă cu km.

Dl. consilier Chirap Neculai propune pentru ședințele de Consiliu Local din ianuarie,
februarie și martie pe dl. consilier Roman Mihai . Consilierii sunt în unanimitate de
acord .

Dna. consilier Pandelea Viorica menționează că mașina pentru deșeuri trece pe la
fiecare cetățean pe acasă, de ce sunt căruțe cu gunoi ducându-se la poduri, la Șomuz ?

Alte discuții nu mai sunt, preşedintele de şedinţă dl. Chirap Neculai declară închise
lucrările şedinţei şi mulţumeşte pentru participare .


