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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 28.04. 2017 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local
Dolheşti, care are loc în sala de şedinţe a Primăriei comunei Dolheşti, ora 17,00 .

Prin Dispoziţia primarului nr. 80 din 21.04.2017, au fost convocaţi un număr
de 13 consilieri în funcţie, cu invitaţia secretarului comunei nr. 1859 din 21.04. 2017 .

Preşedintele de şedinţă, dna. Pandelea 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 10 consilieri, dna. Ilie Maria, dl. Iliuțe
Constantin și dl. Chirap Neculai lipsesc .

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

Preşedintele de şedinţă, dna. Pandelea Viorica, 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 30 martie 2017 .

Prezintă: Nina Rotaru- secretar comună .
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru

asigurarea bunei gospodăriri, păstrarea curățeniei, respectarea normelor se igienă
și protecția mediului, precum și pentru înfrumusețarea comunei Dolhești, județul
Suceava .

Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar comună
3.Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de pază și ordine publică

pe timp de noapte, al comunei Dolhești, pentru anul 2017 .
Iniţiator: Ștefan Viotrica, viceprimar comună

4.Prezentarea adreselor nr.5016/10/8 din 03.04.2017 și nr. 5516/10/8 din
04.04.2017 a Instituției Prefectului – Județul Suceava.

Prezintă: Nina Rotaru, secretar comună
5.Probleme diverse .

Se supune la vot, ordinea de zi, care se aprobă cu 10 voturi ,,pentru” .
Cvorumul fiind asigurat, ordinea de zi este aprobată, iar lucrările ședinței pot continua.
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În continuare, preşedintele de şedinţă, dna. Pandelea Viorica 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
30.03.2017

Discuții nu sunt, se supune la vot procesul verbal încheiat în şedinţa extraordinară a
Consiliului Local din data de 30.03.2017. Se aprobă cu 10 voturi ,,pentru”.

Dna. secretar Rotaru Nina dă citire art. 46 din Lege 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 aprobarea
Regulamentului pentru asigurarea bunei gospodăriri, păstrarea curățeniei, respectarea
normelor se igienă și protecția mediului, precum și pentru înfrumusețarea comunei
Dolhești, județul Suceava .

Discuții:
Dl. consilier Darabă Gheorghe – Cătălin adaugă că are o precizare cu privire la acest

proiect de hotărâre și anume, sunt mulți cetățeni care au depozitat la marginea tarlalei
gunoi, dar este diferență între gunoiul de grajdi și alt gunoi menajer, cum ar fi sticle,
pampes-uri și altele . Mai completează că sunt aduse obiecte pentru compost care nu sunt
nici acum duse în comună, la cetățeni .

Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde că nu pot fi date la oameni
pentru că nu sunt pentru toți locuitorii .

Dna. viceprimar Ștefan Viorica comletează că, dl. consilier Darabă Cătălin –
Gheorghe era primar, când s-a încercat să se împartă la cetățeni, iar aceștia au refuzat să
le primească pentru că ei nu fac compost .

Dl. consilier Darabă Gheorghe – Cătălin adaugă că trebuie aplicate amenzi .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu precizează că la art.6, lit b din

Regulament este o modificare, crescătorii de păsări și animale sunt obligați să strângă, să
valorifice sau să neutralizeze deșeurile animale în cel mai scurt timp la capătul
proprietății pentru a împiedica fermentația acestor deșeuri în aer liber, este înterzisă
depozitarea acestora pe domeniul public sau privat al comunei Dolhești, sau pe terenul
proprietate privată aflată în interiorul localităților . S-a scos distanța de 500 metri față
hotarul dintre vecini .

Dna. viceprimar Ștefan Viorica completează, s-a scos distanța de 500 metri față
hotarul dintre vecini .

Dl. consilier Apetroaie Nicolae menționează că acest Regulament este foarte bun dar
mai întâi trebuie însușit de cei prezenți, ca mai apoi să fie răspândit la cetățeni.
Dumnealui a observat că s-a îmbunătățit foarte mult curățenia . Sunt case nelocuite, sau
în care sunt batrâni neputiincioși și sunt cetățeni care nu doresc să mențină curățenia .
Trebuie mers să se vorbească cu cetățenii, să se popularizeze acest Regulament, să
păstreze curățenia, să cosească șanțurile, să se mențină curățenia în fața porții.

Dl. consilier Marian Dorin precizează, nu se poate pune amenzi la oameni, dacă nu
sunt mai întâi informați cu privire la aceste măsuri .

Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu completează, prima dată cetățenii vor fi
informați, apoi se vor da avertismente cu termene . Au fost demarate procedurile pentru
achiziția celor 20 de camere de supraveghere . S-a discutat cu șeful de post pentru a se
depista punctele vulnerabile din comună unde se impune montarea lor .



Dl. consilier Darabă Gheorghe – Cătălin întreabă dacă vor fi excluse barurile și
proprietățile private .

Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde că paza se va face numai cu
privire la domeniul public .

Dnii. Consilieri Iliuțe Constantin și Chirap Neculai se prezintă la ședința de consiliu
local .

Discuții nu mai sunt, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului pentru asigurarea bunei gospodăriri, păstrarea curățeniei, respectarea
normelor se igienă și protecția mediului, precum și pentru înfrumusețarea comunei
Dolhești, județul Suceava și se aprobă cu 12 voturi ,,pentru” .

Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dnei. viceprimar Ștefan Viorica, pentru a
prezenta punctul trei al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului
de pază și ordine publică pe timp de noapte, al comunei Dolhești, pentru anul 2017 .

Discuții:
Dl. consilier Darabă Gheorghe – Cătălin precizează că sigur la Primărie se găsește

situația societăților private, iar aceștia ori își asigură paza, ori contribuie la plata pazei .
Dna. viceprimar Ștefan Viorica fiecare își asigură paza proprietății private .
Discuții nu mai sunt, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea

Planului de pază și ordine publică pe timp de noapte, al comunei Dolhești, pentru anul
2017 și se aprobă cu 12 voturi ,,pentru” .

Dl. consilier Chirap Neculai solicită președintelui de ședință să fie învoit pentru că
are o problemă .

Se supune la vot solicitarea consilieruluiși toți consilierii sunt de acord .
Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dnei. secretar Rotaru Nina, pentru a prezenta

punctul patru al ordinii de zi : Prezentarea adreselor nr.5016/10/8 din 03.04.2017 și nr.
5516/10/8 din 04.04.2017 a Instituției Prefectului – Județul Suceava.

Dna. secretar Rotaru Nina trebuie avut grijă la expunerea de motive să aibă cadru
legal pentru că altfel vor fi revocate hotărârile Consiliului Local sau atacate în instanță de
către Instituția Prefectului – Județul Suceava .

Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu adaugă, a fost la ședință, iar dl. Drăghici a
spus că secretarul o mare răspundere și primarii trebuie să-i lase să i-a hotărâri cu privire
la cadrul legal .

Se trece la punctul cinci al ordinii de zi : Diverse .
Discuții:
Dl. consilier Darabă Gheorghe – Cătălin adaugă, va începe pășunatul și oamenii vor

întreba cum se va proceda ?
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde că nu s-a modificat nimic, a

rămas ca și până acum . Cei care au chirii sunt cu plata la zi . Mai adaugă că se lucrează
la înființarea unei asociații a crescătorilor de animale pentru a se putea încasa pășunatul .

Alte discuții nu mai sunt, preşedintele de şedinţă dna. Pandelea Viorica declară
închise lucrările şedinţei şi mulţumeşte pentru participare .

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SECRETAR
Pandelea Viorica – consilier local Rotaru Nina – jurist


