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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 28.03.2019 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Dolheşti, care are
loc în sala de şedinţe a Primăriei comunei Dolheşti, ora 1400.
Prin Dispoziţia primarului nr. 73 din 22.03.2019, au fost convocaţi un număr de 13
consilieri în funcţie, cu invitaţia secretarului comunei nr. 1587 din 22.03.2019.
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 13 consilieri.
Dna secretar, Rotaru Nina, informează că este asigurat cvorumul, şedinţa este legal constituită
şi lucrările şedinţei pot începe.
Președintele de ședință, dna. Ștefan Viorica, declară deschise lucrările ședinței și dă cuvântul
dlui. primar, Cristinel-Neculai Bărculescu pentru a prezenta proiectul ordinei de zi:
1. Supunerea spre aprobare a procesului verbal încheiat în ședința ordinară a
consiliului local din data de 06 februarie 2019 și procesul verbal încheiat în ședința ”de îndată”
din 28 februarie 2019.
Prezintă: Rotaru Nina – secretar comună
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al
comunei Dolhești, județul Suceava, a situațiilor financiare și a anexelor acestora întocmite pe
secțiuni de funcționare și dezvoltare la 31 decembrie 2018.
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din
cadrul familiei ocupaționale ”Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului
comunei Dolhești, jud. Suceava, începând cu 1.01.2019.
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de pază și ordine publică pe timp
de noapte, al comunei Dolhești, județul Suceava, pentru anul 2019.
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
5. Proiect de hotărâre privind stabilirea activităților care urmează a fi prestate de
contravenienții obligați la muncă în folosul comunității.
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici
la obiectivul de investiții ”REABILITARE DISPENSAR MEDICAL ÎN SAT DOLHEȘTII
MARI, COMUNA DOLHEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA” finanțat de Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice prin P.N.D.L aprobați prin HCL nr. 84 din 15.11.2018
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
7. Proiect de hotărâre privind modificarea categoriilor de cheltuieli neeligibile prin
PNDL aferente proiectului ”REABILITARE DISPENSAR MEDICAL ÎN SAT DOLHEȘTII
MARI, COMUNA DOLHEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA”, finanțat de Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice prin PNDL aprobați prin HCL nr. 84 din 15.11.2018

Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea obiectivului ”Construire parcare cu rigole
ape pluviale, gard, ziduri de sprijin și reabilitare scări de acces la Biserica Sf. Treime din satul
Dolheștii Mari, comuna Dolhești, județul Suceava, în valoare de 70.000 lei”.
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
9. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 6 din 22.01.2019 cu privire la
suplimentarea cu 5.000 lei a valorii sistemului de încălzire format din cazan cu gazeificare,
echipamente și materiale corespunzătoare instalării, pentru Școala gimnazială ”Hatmanul
Șendrea” Dolheștii Mari, corp A, comuna Dolhești, județul Suceava.
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
10. Proiect de hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de
urgență în cazurile de violență domestică
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
11. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile: aprilie,
mai și iunie 2019
Inițiator: Ștefan Viorica, consilier local
12. Raportul privind starea economică, socială și de mediu a comunei Dolhești pentru
anul 2018 și Raportul asupra situației gestionării bunurilor Primăriei comunei Dolhești, județul
Suceava, pe anul 2018.
Prezintă: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
13. Cererea nr. 1045 din 04.03.2019 a numitului Dascălu Costache
Prezintă: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
14. Probleme diverse
Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu 13 voturi ”pentru”.
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
ședința ordinară a consiliului local din data de 06 februarie 2019 și procesul verbal încheiat în
ședința ”de îndată” din 28 februarie 2019.
Se supune la vot procesul verbal din data de 6 februarie 2019 și se aprobă cu 13
voturi ”pentru”.
Se supune la vot procesul verbal din data de 28 februarie 2019 și se aprobă cu 11
voturi ”pentru”, 2 consilieri nu au participat la vot întrucât nu au fost prezenți la ședință
Dna. secretar Rotaru Nina amintește prevederile art.46 alin (1) din Legea nr. 215/2001 și art.
77 din Legea nr. 393/2004 cu privire la conflictul de interese, consilierii fiind obligați să anunțe la
începutul dezbaterilor interesul personal pe care îl au în problema respectivă.
Preşedintele de şedinţă, dna. Ștefan Viorica prezintă punctul doi al ordinei de zi: Proiect de
hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului local al comunei Dolhești, județul
Suceava, a situațiilor financiare și a anexelor acestora întocmite pe secțiuni de funcționare și
dezvoltare la 31 decembrie 2018.
Discuții:
Dna. consilier Ilie Maria spune că a studiat execuția pe anul 2018 și a constatat că există unele
carențe. La veniturile totale din 12 milioane s-au realizat 3,7 milioane, aprox 52% iar la cheltuieli din
aprox. 12 milioane s-au realizat 3,7 milioane lei, aprox 31%. Din realizările de 6 milioane s-au
cheltuit numai 3,7 milioane, iar facând diferența rezultă câțiva bani la sfârșitul anului care nu se
reflectă.

Dna consilier spune că la punctul 10 ”Locuințe, servicii și dezvoltare publică” realizările sunt
de 10%, deci în ceea ce privește dezvoltarea comunei noastre s-au alocat 10% din veniturile totale ale
primăriei, la fel și la serviciile culturale, doar 6%. Mai sunt subvenții de la bugetul de stat 20%. Dacă
se face o balanță se observă că nu stăm bine la colectarea veniturilor, dar și cele care s-au colectat nu
s-au cheltuit cum trebuie.
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde că gradul de colectare al veniturilor proprii
este de 95%. În ceea ce privește punctul 10 la care se făcea referire, sunt prinse la prevederi valoarea
totală a proiectelor în derulare, cămin și dispensar, iar la realizări sumele care s-au cheltuit, mai exact
cofinanțările, de aici rezultând o sumă mai mică cheltuită decât prevăzută. La finalul lui 2018 mai e
de încasat la amenzi 244.579 lei iar la gunoi 128.861 lei. S-au dat în instanță cei care au amenzi
neplătite iar instanța le transformă debitul în muncă în folosul comuntății. Cei care nu vin la muncă sau dat din nou în instanță, iar instanța le va pune din nou o amendă.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 13 voturi ”pentru”
Preşedintele de şedinţă, dna. Ștefan Viorica prezintă punctul trei al ordinei de zi: Proiect de
hotărâre privind aprobarea salariilor de bază aferente funcțiilor din cadrul familiei
ocupaționale ”Administrație”, utilizate în aparatul de specialitate al Primarului comunei Dolhești,
jud. Suceava, începând cu 1.01.2019.
Discuții:
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu menționează că față de ceea ce s-a prezentat
consilierilor în mapă a mai făcut câteva modificări ale coeficienților astfel: audit 1,7 consilier 1,6 și
șofer 1. Restul rămân la fel.
Dna. consilier Ilie Maria întreabă dacă prin ceea ce s-a făcut s-au micșorat sau au crescut
salariile.
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde că la cei cu salariile mici au crescut iar la
cei care au avut salarii mai mari, inspectorii superiori, au scăzut.
Dna. consilier Ilie Maria spune că este o lege care spune că un drept câștigat nu poate fi
micșorat.
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde că începând cu 1 ianuarie 2019 s-a acordat
și indemnizația de hrană. Momentan atât poate oferi. Cei nemulțumiți poate acționa în instanță pentru
a câștiga diferența.
Dl primar spune că bugetul pe anul 2019 este de aprox 38 miliarde din care trebuie plătite
cofinanțări la proiecte de 15 miliarde iar cheltuielile cu salariile și indemnizațiile persoanelor cu
handicap grav este de 6,5 miliarde și din acest motiv nu poate da salarii mari.
Dna. consilier Ilie Maria spune sunt discrepanțe între coeficienți. Dna consilier întreabă dacă
s-a facut o evaluare a salariaților înainte de a stabili coeficienții și dacă s-a ținut cont de punctajele
obținute.
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde că s-au făcut evaluări iar coeficienții s-au
acordat în funcție de studii și complexitatea muncii.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi ”pentru”, 2 consilieri nu
participă, sunt în conflict de interese, unul având soția iar celălalt un unchi în cadrul instituției.
Preşedintele de şedinţă, dna. Ștefan Viorica prezintă punctul patru al ordinei de zi: Proiect
de hotărâre privind aprobarea Planului de pază și ordine publică pe timp de noapte, al comunei
Dolhești, județul Suceava, pentru anul 2019.
Discuții nu sunt. Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 13 voturi ”pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dna. Ștefan Viorica prezintă punctul cinci al ordinei de zi: Proiect
de hotărâre privind stabilirea activităților care urmează a fi prestate de contravenienții obligați la
muncă în folosul comunității.
Discuții:
Dl. consilier Chirap Neculai întreabă dacă vin la treabă.
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde că din 9 vin 3.

Dl. consilier Chirap Neculai întreabă cum se pot aduce la treabă.
Dna consilier Ștefan Viorica răspunde că au un termen. S-a făcut cunoscut la ei acasă, la
poliție și urmează să se retransmită la judecătorie sesizarea și judecătoria le mai pune o amendă.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 13 voturi ”pentru” și 1 ”abținere”.
Preşedintele de şedinţă, dna. Ștefan Viorica prezintă punctul șase al ordinei de zi: Proiect
de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de
investiții ”REABILITARE DISPENSAR MEDICAL ÎN SAT DOLHEȘTII MARI, COMUNA
DOLHEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA” finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice prin P.N.D.L aprobați prin HCL nr. 84 din 15.11.2018
Discuții:
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu spune că se modifică devizul după OUG nr. 114/2018,
privind majorarea tarifului orar.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 13 voturi ”pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dna. Ștefan Viorica prezintă punctul șapte al ordinei de zi: Proiect
de hotărâre privind modificarea categoriilor de cheltuieli neeligibile prin PNDL aferente
proiectului ”REABILITARE DISPENSAR MEDICAL ÎN SAT DOLHEȘTII MARI, COMUNA
DOLHEȘTI, JUDEȚUL SUCEAVA”, finanțat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice prin PNDL aprobați prin HCL nr. 84 din 15.11.2018
Discuții nu sunt. Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 13 voturi ”pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dna. Ștefan Viorica prezintă punctul opt al ordinei de zi: Proiect de
hotărâre privind aprobarea obiectivului ”Construire parcare cu rigole ape pluviale, gard, ziduri de
sprijin și reabilitare scări de acces la Biserica Sf. Treime din satul Dolheștii Mari, comuna Dolhești,
județul Suceava, în valoare de 70.000 lei”.
Discuții:
Dna. consilier Ilie Maria întreabă dacă nu era mai bine să se înceapă o casă de prăznuire apoi
să se facă amenajarea.
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde că anul acesta se vor da câte 25.000 lei la
biserica de la deal și la cea de la Valea Bourei.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 13 voturi ”pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dna. Ștefan Viorica prezintă punctul nouă al ordinei de zi: Proiect
de hotărâre privind modificarea HCL nr. 6 din 22.01.2019 cu privire la suplimentarea cu 5.000 lei a
valorii sistemului de încălzire format din cazan cu gazeificare, echipamente și materiale
corespunzătoare instalării, pentru Școala gimnazială ”Hatmanul Șendrea” Dolheștii Mari, corp A,
comuna Dolhești, județul Suceava.
Discuții nu sunt. Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 13 voturi ”pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dna. Ștefan Viorica prezintă punctul zece al ordinei de zi: Proiect
de hotărâre privind constituirea echipei mobile pentru intervenția de urgență în cazurile de violență
domestică
Discuții:
Dna secretar Rotaru Nina precizează că din componența comisiei s-a scos poliția
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 13 voturi ”pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dna. Ștefan Viorica prezintă punctul unsprezece al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile: aprilie, mai și iunie 2019.
Discuții nu sunt. Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi ”pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dna. Ștefan Viorica prezintă punctul doisprezece al ordinei de zi:
Raportul privind starea economică, socială și de mediu a comunei Dolhești pentru anul 2018 și
Raportul asupra situației gestionării bunurilor Primăriei comunei Dolhești, județul Suceava, pe anul
2018.

Preşedintele de şedinţă, dna. Ștefan Viorica prezintă punctul treispezece al ordinei de zi:
Cererea nr. 1045 din 04.03.2019 a numitului Dascălu Costache
S-a prezentat cererea
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu spune că cel de la Rotunda a luat pământ la Dolhești
și ca sa ajungă la el trece peste terenul reclamantului.
Soluția consiliul local a fost ca reclamantul sa-și păzească terenul, sa-l prindă pe reclamat, sa-l
fotografieze și să-l acționeze în instanță.
Președintele de ședință declară închise lucrările de ședință.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
ȘTEFAN Viorica - consilier local

SECRETAR COMUNĂ,
ROTARU Nina – jurist

