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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 27.09.2017 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. 201 din 21.09.2017, au fost convocaţi un număr
de 13 consilieri în funcţie, cu invitaţia secretarului comunei nr. 4617 din 11.09. 2017 .

Preşedintele de şedinţă, dl. Darabă Cătălin - Gheorghe, 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. Darabă Cătălin - Gheorghe, 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
extraordinară a consiliului local din data de 29 august 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 Statutului Comunei Dolhești, Județul
Suceava .

Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar comună .
4. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile :

octombrie, noiembrie și decembrie 2017 .
Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar comună .

5. Probleme diverse .
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Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu prezintă referatul nr. 4718 din
26.09.2017 privind suplimentarea ordinii de zi cu două puncte :

1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la hotărârea Consiliului
Local nr. 75 din 29.08.2017 de aprobare a salariilor de bază aferente funcțiilor din
cadrul familiei ocupaționale ” Administrație„ utilizate în aparatul de specialitate al
Primarului comunei Dolhești, județul Suceava .

Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu- primar comună .
2. Adresa nr. 2162 din 29.08.2017 a Școlii Hatmanul Șendrea Dolheștii – Mari.

Se supune la vot, ordinea de zi, care se aprobă cu 13 voturi ,,pentru” .
Se supune la vot, suplimentarea ordinii de zi, care se aprobă cu 13

voturi ,,pentru” .
Cvorumul fiind asigurat, ordinea de zi este aprobată, iar lucrările ședinței pot

continua.
În continuare, preşedintele de şedinţă, dl. Darabă Cătălin - Gheorghe dă cuvântul

dnei. secretar Rotaru Nina, pentru a prezenta punctul unu al ordinei de zi . Supunerea
spre aprobare a procesului verbal, încheiat în şedinţa extraordinară a consiliului local din
data de 29 august 2017 .

Discuții:
Dl. consilier Corduneanu Toader – Cristian precizează că nu i s-a citat exact art. 16,

alin.1 din Constituția României, care prevede că cetățenii sunt egali în fața legii și
autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări, iar în procesul verbal a fost trecut
doar că sunt egali . Dă un exemplu și anume, salariați cu studii medii au coeficient de
gradație mai mare decât cei cu studii superioare .

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu întreabă pe dl. consilier Corduneanu
Toader – Cristian, ce a vrut să spună prin exemplul pe care l-a dat ?

Dl. consilier Corduneanu Toader – Cristian răspunde, consilierul primarului care are
studii medii, are coeficient la gradație 1,5% și la studii superioare, grad profesional
principal are coeficient 1,4 % sau 1,3 %, sau un alt exemplu la grad profesional principal
coeficient 1,4% și auditor grad profesional tot principal are coeficient 1,6 % . De aici
reiese că este discriminare .

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu precizează, că este corect, dar consilierul
primarului nu intră la funcții publice .

Discuții nu mai sunt, se supune la vot procesul verbal, încheiat în şedinţa
extraordinară a consiliului local din data de 29 august 2017 și se aprobă cu 11
voturi ,,pentru” și 2 abțineri .

Dna. secretar Rotaru Nina dă citire art. 46 din Lege nr. 215/2001 cu privire la
conflictul de interese .

Dl. consilier Darabă Cătălin - Gheorghe anunță că nu participă la vot și dl. consilier
Corduneanu Toader - Cristian părăsește sala de ședințe a Primăriei, 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 .

Dna. consilier Ilie Maria precizează că în lege spune clar, că dna. secretar ar trebui să
să specifice cine este în conflict de interese și să noteze în procesul verbal .

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 Corduneanu Toader – Cristian 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
Statutului Comunei Dolhești, Județul Suceava .

Discuții nu sunt, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea Statutului
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 patru al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind alegerea
președintelui de ședință pentru lunile : octombrie, noiembrie și decembrie 2017 .

Discuții nu sunt, se supune la vot proiectul de hotărâre privind alegerea președintelui
de ședință pentru lunile : octombrie, noiembrie și decembrie 2017 și se aprobă cu 13
voturi ,,pentru” .
Dl. consilier Darabă Cătălin - Gheorghe și dl. consilier 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 unu al suplimentării ordinii de zi : Proiect de hotărâre
privind aprobarea modificării anexei la hotărârea Consiliului Local nr. 75 din 29.08.2017
de aprobare a salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ”
Administrație„ utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei Dolhești, județul
Suceava .

Discuții nu sunt, se supune la vot, proiectul de hotărâre privind aprobarea salariilor de
bază aferente funcțiilor din cadrul familiei ocupaționale ” Administrație„ utilizate în
aparatul de specialitate al Primarului comunei Dolhești, județul Suceava, conform Legii –
Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice și se aprobă
cu 7 voturi ,,pentru” și 4 abțineri .

Dl. consilier Darabă Cătălin – Gheorghe și dl. consilier Corduneanu Toader – Cristian
revin în sala de ședințe a Primăriei, pentru următoarul punct de pe suplimentarea de zi .
Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu, pentru
a prezenta adresa nr. 2162 din 29.08.2017 a Școlii Hatmanul Șendrea Dolheștii – Mari.

Dl. consilier Chirap Neculai propune pe dl. Apetroaiei Neculai din partea consiliul
local și pe dna. Cărăbuș Silvia din partea Primăriei.

Dl. consilier Marian Dorin propune dna. Ilie Maria din partea consiliului local.



Propuneri nu mai sunt, se supune la vot ca reprezentant în consiliul de administrație al
Școlii Hatmanul Șendrea Dolheștii – Mari, pe dl. Apetroaiei Neculai din partea consiliul
local și se aprobă cu 7 voturi ,,pentru” și 6 abțineri .

Se supune la vot ca reprezentant în consiliul de administrație al Școlii Hatmanul
Șendrea Dolheștii – Mari, pe dna. Cărăbuș Silvia din partea Primăriei și se aprobă cu 12
voturi ,,pentru” și o abținere .

Se trece la punctul zece al ordinii de zi : Diverse .
Discuții:
Dl. consilier Corduneanu Toader – Cristian precizează că astăzi la ora 7,30 iluminatul

public încă funcționa, nu erau stinse becurile, deși afară era ziuă .
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde că va remedia problema .
Dl. consilier Corduneanu Toader – Cristian întreabă pe dna. secretar cum se

calculează indemnizația consilierilor locali ?
Dna. secretar Rotaru Nina răspunde, 7,5 % din indemnizația primarului cum a fost

aprobat în ședința trecută .
Dna. consilier Ilie Maria întreabă în lege prevede că trebuie aprobat în consiliul local ?
Dna. secretar Rotaru Nina răspunde, nu neapărat . Primarul stabilește procentul din

indemnizația consilierilor, până la 10 % .
Dna. consilier Ilie Maria completează, secretarul comunei trebuie să respecte legea

salarizării, procentul nu este corect . Dna. secretar nu a respectat legea .
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu adaugă, dacă dorește poate ataca în

contencios .
Dl. consilier Chirap Vasile precizează, mulți cetățeni din satul Dolheștii – Mici, au

primit citații, de la dl. Livadaru Florin, de 1500 lei 1700 lei, de la părinții decedați . Cum
este posibil ?

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde dacă se va constata decesul vor fi
radiați .

Dna. viceprimar Ștefan Viorica, menționează moștenitorii care preiau debitele, nu și-
au făcut moștenirile, sau dacă au moștenirea nu au venit la Primărie pentru a prezenta
actele și pentru a fi trecuți ca proprietari .

Dl. consilier Chirap Vasile adaugă s-au făcut reparații la Școala Dolheștii – Mici și a
fost schimbată instalația de încălzire, calorifere și țeavă de cupru . Instalația veche a fost
făcută în urmă cu 7 ani iar alte instituții au instalațiile de încălzire de peste 25 ani .

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde așa a propus proiectantul și a fost
foarte bine pentru că se pierdea foarte multă căldură .

Dna. consilier Ilie Maria precizează, elevii școlilor de la Dolheștii – Mari și
Dolheștii – Mici au ca și medic de familie pe dna. doctor Mercore Lăcrămioara . La
început de an școlar, conform legii, profesorul de educație fizică și sport trebuie să ceară
la fiecare elev un certificat medical prin care să se specifice dacă este apt pentru orele de
educație fizică și sport. Dna. doctor încasează 15 lei de adeverință. Este normal ? Trebuie
intervenit pentru că acești copii trebuie să beneficieze de asistență medicală, nu doar pe
hartie, pentru că dna. doctor nu se deplasează la școală când se face controlul
epidemiologic .



Dl. consilier Chirap Neculai nu este normal, Casa de Asigurări de Sănătate pentru
fiecare copil care frecventează școala dă niște bani la medicul de familie .

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde, va merge la DSP să se intereseze și
dacă aste adevărat va face o adresă oficială .

Dna. consilier Ilie Maria adaugă, dna. doctor de la Dolheștii – Mici nu i-a bani pentru
aceste adeverințe .

Dna. consilier Ilie Maria întreabă, de ce administratorul public nu este în grila de
salarizare ?

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde, este funcție de conducere și nu
este în grilă, salariul administratorului public se aprobă prin dispoziția Primarului .

Dl. consilier Darabă Cătălin – Gheorghe, precizează, sunt multe construcții refăcute,
care nu au autorizații. Ar trebui revizuite aceste construcții .

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde, este o comisie formată din dna.
Darabă Maria, dna. Darabă Ileana și dl.Rotaru Petru care vor merge pe teren și până la
1.12.2017 vor face o reviziure .

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu aduce la cunoștința consilierilor locali că
săptămâna trecută a fost la Bacău la cursuri de perfecționare privind situațiile de urgență,
de care speră să nu avem parte .

Dna. consilier Ilie Maria completează, gunoiul se depozitează pe malul râpei,
cetățenii duc în continuare gunoiul acolo, este o groapă de gunoi .

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde, în urma aprobării rectificării
bugetului local se vor cumpăra sistem de supraveghere și se va instala o cameră la râpă .

Alte discuții nu mai sunt, preşedintele de şedinţă dl. Darăbă Cătălin- Gheorghe
declară închise lucrările şedinţei şi mulţumeşte pentru participare .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR
Darăbă Cătălin- Gheorghe – consilier local Rotaru Nina – jurist


