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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 26.10.2017 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. 238 din 20.10.2017, au fost convocaţi un număr
de 13 consilieri în funcţie, cu invitaţia secretarului comunei nr. 5250 din 20.10. 2017 .

Preşedintele de şedinţă, dl. Corduneanu Toader - Cristian, 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, dl.Iliuțe Constantin și
dl. Chirap Vasile lipsesc nemotivat .

Dna secretar, Rotaru Nina, informează că este asigurat cvorumul, şedinţa este legal
constituită şi lucrările şedinţei pot începe .

Preşedintele de şedinţă, dl. Corduneanu Toader - Cristian, 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 27 septembrie 2017 .

Prezintă: Nina Rotaru- secretar comună.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul

2017 .
Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar comună .

3.Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local
al comunei Dolhești, județul Suceava, a situațiilot financiare și a anexelor acestora
întocmite pe cele două secțiuni : de funcționare și dezvoltare în trimestrul III al
anului 2017 .

Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar comună .
4. Proiect de hotărâre privind suplimentarea cu suma de 5000 lei din bugetul

local pentru Parohia ” Cuvioasa Paraschiva„ sat. Dolheștii – Mari, comune Dolhești.
Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar comună .

5. Proiect de hotărâre de modificare și completare a Organigramei și Statului
de funcții al aparatului de specialitate al primarului comunei Dolhești, județul
Suceava.

Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar comună .
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor

publice pentru anul 2018 .
Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar comună .
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7. Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor sociale pentru
anul școlar 2017 – 2018 și al elevilor de la Școala gimnazială ” Hatmanul Șendrea„
Dolhești .

Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar comună .
8. Adresele nr. 16136/10/8 și nr. 16135/10/8 din data de 04.10.2017 a Instituției

Prefectului județul Suceava .
Prezintă: Rotaru Nina - secretar 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.
În continuare, preşedintele de şedinţă, dl. Corduneanu Toader - Cristian 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 27 septembrie 2017 .

Discuții nu sunt, se supune la vot procesul verbal, încheiat în şedinţa ordinară a
consiliului local din data de 27 septembrie 2017 și se aprobă cu 11 voturi ,,pentru„ .

Dl. consilier Chirap Vasile se prezintă la ședința de consiliu local .
Dna. secretar Rotaru Nina dă citire art. 46 din Lege nr. 215/2001 cu privire la

conflictul de interese .
Dl. consilier Darabă Cătălin - Gheorghe părăsește sala de ședințe a Primăriei și

președintele de ședință Corduneanu Toader - Cristian anunță că nu participă la vot,
considerând că sunt în conflict de interese cu proiectul prezentat .

Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu,
pentru a prezenta punctul doi al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului local pe anul 2017 .

Discuții :
Dna. consilier Ilie Maria precizează că a studiat materialele puse la dispoziție și există

o necorelare, în proiectul de hotărâre, raport și expunerea de motive. Pentru a putea vota
trebuie să știe exact sumele. În proiectul de hotărâre scrie că se alocă suma de 12000 lei
pentru cadouri și suma de 5000 lei pentru pompă de artificii, iar în expunerea de motive
și raport se spune că se alocă suma de 11000 lei pentru toate aceste acțiuni . Dumneaei
întrebă care sumă este corectă ? Are impresia că s-a copiat proiectul de hotărâre de anul
trecut care este cam la fel .

Dl. contabil Pîntea Dumitru răspunde că pot vota ambele, pentru că diferența apare în
bugetul inițial . Este o rectificare .

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu adaugă, se aprobă proiectul de hotărâre, iar în
buget sunt modificate puțin . Dacă dl. contabil spune că este corect, noi răspundem de
acest lucru .

Dna. consilier Ilie Maria menționează că nu este normal să nu fie aceleași sume, în
tabel sunt 11000 lei. Nu trebuia să apară în proiectul de hotărâre pentru că nu sunt sume
noi .
Dl. contabil Pîntea Dumitru adaugă că în proiectul de hotărâre trebuia trecută suma de

11000 lei .
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu completează că solicită de la consiliul local

suma de 12000 lei pentru cadouri și suma de 5000 lei pentru pompă de artificii . Proiectul



de hotărâre are trei articole, unu se aprobă rectificarea conform anexei, doi se aprobă
propunerea de finațare cu suma și trei cine duce la îndeplinire prevederile hotărârii .
Dl. consilier Iliuțe Constantin se prezintă la ședința de consiliu local .
Discuții nu mai sunt, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării

bugetului local pe anul 2017 și se aprobă cu 7 voturi ,,pentru” și 4 abțineri.
Dl. cosilier Darabă Gheorghe - Cătălin revine în sala de ședințe a Primăriei, pentru

următorul punct de pe ordinea de zi .
Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu,

pentru a prezenta punctul trei al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea
contului de execuție al bugetului local al comunei Dolhești, județul Suceava, a situațiilot
financiare și a anexelor acestora întocmite pe cele două secțiuni : de funcționare și
dezvoltare în trimestrul III 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 situațiilot financiare
și a anexelor acestora întocmite pe cele două secțiuni : de funcționare și dezvoltare în
trimestrul III al anului 2017 și se aprobă cu 13 voturi ,,pentru” .

Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu,
pentru a prezenta punctul patru al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind
suplimentarea cu suma de 5000 lei din bugetul local pentru Parohia ” Cuvioasa
Paraschiva„ sat. Dolheștii – Mari, comune Dolhești.

Discuții :
Dl. cosilier Darabă Gheorghe – Cătălin întreabă dacă sunt bani ?
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde, da, sunt banii care au rămas de la

Biserica Penticostală Betel Valea - Bourei .
Nemaifiind discuții, se supune la vot proiectul de hotărâre privind suplimentarea cu

suma de 5000 lei din bugetul local pentru Parohia ” Cuvioasa Paraschiva„ sat. Dolheștii –
Mari, comune Dolhești și se aprobă cu 13 voturi ,,pentru” .

Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu,
pentru a prezenta punctul cinci al ordinii de zi : Proiect de hotărâre de modificare și
completare a Organigramei și Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului
comunei Dolhești, județul Suceava.

Discuții :
Dl. cosilier Darabă Gheorghe – Cătălin precizează, că organigrama este făcută iar

dumnealor trebuie să o aprobe așa cum este .
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu prezintă modificările făcute în Organigramă

și precizează că principala lui preocupare, în calitate de primar, va fi aceea de a întocmi
proiecte, depunerea lor la forurile abilitate pentru aprobare și să facă tot posibilul pentru a
obține finanțare, iar administratorul public care va fi subordonat primarului va primi
răspunderi mai mari și anume va primi procedura de achiziții, contractele, situațiile de
lucrări, ordinele de plată, pentru a le duce la îndeplinire, va avea în subordine
compartimentul contabilitate, achiziții publice .

Dl. cosilier Marian Dorin întreabă ce înseamnă SVSU ?
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde, este un post de pompier șef liber,

care nu se poate ocupa pentru că acea persoană trebuie să aibă cursuri și să avem în
dotare mașină de pompieri .



Discuții nu mai sunt, se supune la vot, proiectul de hotărâre de modificare și
completare a Organigramei și Statului de funcții al aparatului de specialitate al primarului
comunei Dolhești, județul Suceava și se aprobă cu 13 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 aprobarea
Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018 .

Discuții :
Dna. secretar Rotaru Nina precizează, în fiecare an se transmite la Agenția Națională

a Funcționarilor Publici București, Proiectul de hotărâre cu Planul de ocupare a funcțiilor
publice, iar după verificare, ne transmit dacă este corect întocmit sau observații de
corectat, după care se supune spre aprobare consiliul local .

Discuții nu mai sunt, se supune la vot, proiectul de hotărâre privind aprobarea
Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2018 și se aprobă cu 13
voturi ,,pentru” .

Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu,
pentru a prezenta punctul șapte al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind stabilirea
cuantumului burselor sociale pentru anul școlar 2017 – 2018 și al elevilor de la Școala
gimnazială ” Hatmanul Șendrea„ Dolhești .

Discuții :
Dl. cosilier Darabă Gheorghe – Cătălin precizează, că pregătirea burselor sociale se

face din luna august, iar mulți elevi nu știu. Pentru anul viitor ar trebui anunțați pentru a
putea depune la timp dosarele .

Dl. cosilier Chirap Vasile menționează, sunt aprobate 5 burse, iar suma de 50 lei este
foarte mică . Este o familie săracă, Beclea din sat Dolheștii – Mici, care ar trebui să
primescă bursă, iar alții care nu ar merita primesc cei 50 lei .

Dna. consilier Vieriu Mihaela răspunde că Beclea primește bursă socială .
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde, la Școala gimnazială ” Hatmanul

Șendrea” Dolheștii – Mari și la Școala primară Valea – Bourei, toți elevii au primit
ghiozdane, iar la Școala gimnazială Dolheștii – Mici se vor primi în luna februarie 2018 .
Anul acesta trei dintre acești copiii au fost în tabără gratuită la New Paradise .

Dna. cosilier Ilie Maria precizează că suma de 50 lei estefoarte puțină pentru acești
copii. Pentru anumite acțiuni sunt bani, iar acolo unde este o problemă socială, se spune
că nu sunt bani . Acești copii ar trebui stimulați să vină la școală, iar suma de 50 lei este o
bătaie de joc .

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde, la acest capitol nu avem alocați
mai mulți bani . În anul 2018 va trebui să fie mărite salariile cu 25 %, fată de salariul din
decembrie 2017 .

Dna. cosilier Ilie Maria menționează, dacă este bună voință, se poate, dar se
finanțează acțiunile care aduc voturi .

Dl.consilier Corduneanu Toader – Cristian adaugă, în ședința trecută la dosar a văzut
o cerere a dlui Dobrea Ionel prin care cerea ca fiica lui care este cu handicap grav să i se
asigure transport de la domiciliu la școală cu microbuzul școlar .

Dna. cosilier Ilie Maria precizează că microbuzul școlar este al școlii și nu trebuie să
se adreseze consiliului local .

Dna. secretar Rotaru Nina răspunde că a fost înaintată adresa dnei. director .



Dl.consilier Chirap Neculai întreabă, dacă nu s-ar putea lua bursele și ajutoarele de la
Legea.416 și să nu se mai dea nimic și să se facă altceva cu ei ?

Dna. secretar Rotaru Nina răspunde, din ianuarie 2018 se vor abroga aceste legi .
Dna. cosilier Ilie Maria întreabă la cât se ridică costurile pentru cei de la Legea. 416 ?
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde, acești bani nu sunt de la bugetul

local, dosarele se înaintează pentru finanțare la Agenția Județeană pentru Plăți și Inpecție
Socială, care le aprobă .

Dl.consilier Chirap Neculai completează, dosarele se fac la Primăria Dolhești .
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde, dosarele se întocmesc în baza

actelor aduse de cetățeni .
Dl.consilier Chirap Neculai adaugă, sunt persoane care au ajutor social și au animale

și alte venituri .
Dna. cosilier Ilie Maria precizează, este o problemă națională cu cei de la Legea.

416, pentru că sunt prea mulți cu ajutor social .
Discuții nu mai sunt, se supune la vot, proiectul de hotărâre privind stabilirea

cuantumului burselor sociale pentru anul școlar 2017 – 2018 și al elevilor de la Școala
gimnazială ” Hatmanul Șendrea„ Dolhești și se aprobă cu 13 voturi ,,pentru” .

Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dnei secretar Rotaru Nina, pentru a prezenta
punctul opt al ordinii de zi : Adresele nr. 16136/10/8 și nr. 16135/10/8 din data de
04.10.2017 a Instituției Prefectului județul Suceava .

Se trece la punctul nouă al ordinii de zi : Probleme diverse .
Discuții:
Dl. consilier Chirap Vasile precizează, sunt vreo 30 de elevi bolnavi la Școala

gimnazială Dolheștii – Mici care nu pot sta la ore din cauza frigului și roagă să intervină
pe lângă firma de întreținere a centralei termice pentru a da drumul la căldură .

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde, săptămâna viitoare se va primi o
centrală termică nouă la Școala gimnazială Dolheștii – Mici .
Dna. consilier Ilie Maria întreabă, a fost un litigiul cu un salariat al Primărie Dolhești.

Fostul casier a căștigat procesul . Cine suportă cheltuielile cu salariul ?
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde, Primăria Dolhești plătește, pentru

că Primăria Dolhești este în litigiu cu casierul, nu dumnealui personal .
Dna. consilier Ilie Maria întreabă, cum să plătească Primăria Dolhești, dacă dl. primar

în ședința de consiliu local din august a spus că dumnealui răspunde dacă se pierde acest
litigiu ? Nu este normal ca greșelile dlui. primar, să le suporte Instutuția Publică .

Dl. consilier Chirap Neculai solicită să fie verificat iluminatul public, sunt arse multe
becuri .

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde, de la anul se vor achiziționa lămpi
cu leduri, cu garanție .

Alte discuții nu mai sunt, preşedintele de şedinţă dl. Corduneanu Toader – Cristian
declară închise lucrările şedinţei şi mulţumeşte pentru participare .
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