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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 29.03.2018 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Dolheşti, care are
loc în sala de şedinţe a Primăriei comunei Dolheşti, ora 1600.

Prin Dispoziţia primarului nr. 83 din 23.03.2018, au fost convocaţi un număr de 13
consilieri în funcţie, cu invitaţia secretarului comunei nr. 1733 din 23.03.2018.

Preşedintele de şedinţă, dl. Iliuțe Constantin, 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, dl. consilier Iliuțe Constantin, 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 28 februarie 2018.

Prezintă: Rotaru Nina – secretar comună
2. Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei de 25.000 lei

pentru Parohia ”Cuvioasa Paraschiva”, sat Dolheștii Mari, comuna Dolhești, județul
Suceava.

Inițiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar
3. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 21.000 lei

pentru Parohia ”Sfântul Nicolae” sat Dolheștii Mici, comuna Dolhești, județul Suceava.
Inițiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar

4. Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 4.000 lei
pentru Biserica Adventistă de ziua a șaptea, Comunitatea Dolheștii Mari.

Inițiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare pe

linia schimbului de informații necesar părților în vederea îndeplinirii ce le revin, potrivit
legii, între Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Suceava și
Consiliul Local al comunei Dolhești, județul Suceava.

Inițiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar
6. Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare

din comuna Dolhești.
Inițiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și finanțării unei excursii
tematice cu ocazia Centenarului Marii Uniri, pe traseul Dolhești-Fălticeni-Mărășești-
Mărăști-Soveja cu elevii Școlii Gimnaziale ”Hatmanul Șendrea” Dolheștii Mari și Școlii
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Gimnaziale Dolheștii Mici, premianți cu locurile 1, 2 și 3 pentru rezultate obținute la
învățătură.

Inițiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar
8. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile:

aprilie, mai și iunie 2018.
Inițiator: Iliuțe Constantin, consilier local

9. Prezentarea Raportului privind starea economică, socială și mediu a comunei
Dolhești pentru anul 2017 și a Raportului privind situația gestionării bunurilor Primăriei
Comunei Dolhești, pentru anul 2017

Prezintă: Cristinel Neculai Bărculescu-primar
10. Prezentarea adresei 2001 din 12.02.2018 a Direcției Sanitare Veterinare și pentru

siguranța alimentelor-Compartimentul poliției sanitare veterinare a animalelor Suceava.
Prezintă: Cristinel Neculai Bărculescu-primar

11. Probleme diverse

Preşedintele de şedinţă, dl. Iliuțe Constantin 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 28 februarie 2018.

Se supune la vot procesul. Se aprobă cu 13 voturi ,,pentru”.
Dna. secretar Rotaru Nina amintește prevederile art.46 alin(1) din Legea nr. 215/2001 cu

privire la conflictul de interese.
Președintele de ședință, domnul consilier Iliuțe Constantin, prezintă punctul doi al ordinii

de zi: Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul local a sumei de 25.000 lei pentru
Parohia ”Cuvioasa Paraschiva”, sat Dolheștii Mari, comuna Dolhești, județul Suceava.

Discuții:
Dl. consilier Darabă Cătălin-Gheorghe spune că s-a subvenționat anul acesta bisericile cu

500 milioane lei. Domnul consilier spune că a avut discuții cu doi preoți și nu era lămurit cum au
fost repartizați banii.

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu amintește că a avut duscuții cu preoții la începutul
mandatului și au fost deacord ca banii să fie repartizați pe rând, la cele patru biserici, pentru a
beneficia fiecare de o sumă mai mare. Repartizarea se va face în funcție de numărul de credincioși
arondați, astfel că în anul 2018 beneficari vor fi Biserica ”Cuvioasa Paraschiva” și Biserica de la
Dolheștii Mici.

Dna. consilier Ilie Maria amintește că a ridicat problema, într-o ședință anterioară, să se
dea bani și la Biserica de la deal din Dolheștii Mari.

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu spune că în anul 2019 va aloca bani pentru
Biserica de la deal și Biserica de la Valea Bourei. Biserica ”Cuvioasa Paraschiva” a prezentat un
proiect pentru care are necoie de fonduri și are prioritate fiind biserica de centru și monument
istoric.

Se supune la vot și se aprobă cu 13 voturi ,,pentru”.
Președintele de ședință, domnul consilier Iliuțe Constantin, prezintă punctul trei al ordinii

de zi: Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 21.000 lei pentru
Parohia ”Sfântul Nicolae” sat Dolheștii Mici, comuna Dolhești, județul Suceava.

Discuții:
Dl. consilier Chirap Vasile face un amendament prin care propune alocarea sumei de

25.000 lei pentru Parohia ”Sfântul Nicolae” sat Dolheștii Mici, în loc de 21.000 lei cât a fost
prevăzut în Proiectul de Hotărâre întrucât Biserica necesită o lucrare de renovare mai amplă.
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Se supune la vot proiectul de hotărâre cu amendament și se aprobă cu 12 voturi ”pentru”
și 1 ”abținere”.

Președintele de ședință, domnul consilier Iliuțe Constantin, prezintă punctul patru al
ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind alocarea de la bugetul local a sumei de 4.000 lei
pentru Biserica Adventistă de ziua a șaptea, Comunitatea Dolheștii Mari.

Discuții:
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu precizează că dacă s-ar împărți suma repartizată în

buget pentru biserici la numărul de locuitori al comunei rezultă aprox. 14 lei de persoană.
Înmulțind 14 lei cu numărul de membri ai Bisericii Adventiste din Dolhești le revin aprox. 150 lei.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se respinge cu 5 voturi ”pentru” 3
voturi ”împotrivă” și 5 ”abțineri”.

Președintele de ședință, domnul consilier Iliuțe Constantin, prezintă punctul cinci al
ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare pe
linia schimbului de informații necesar părților în vederea îndeplinirii ce le revin, potrivit legii,
între Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură – Centrul Județean Suceava și Consiliul
Local al comunei Dolhești, județul Suceava.

Discuții nu sunt. Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 13
voturi ”pentru”.

Președintele de ședință, domnul consilier Iliuțe Constantin, prezintă punctul șase al
ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare din
comuna Dolhești.

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu precizează că a expirat contractul cu firma cu care
s-a lucrat pană acum. În referatul întocmit de personalul care se ocupă de salubrizare se precizează
că nu sunt prea mulțumiți de firma respectivă, drept urmare se va organiza o nouă licitație.

Dna. consilier Ilie Maria întreabă cum se numește firma care a prestat serviciul până acum
și cât a costat tona.

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde că firma cu care s-a lucrat a fost
Fritehnic și a costat 310 lei/tonă

Dna. consilier Ilie Maria spune că s-a uitat în regulament și nu scrie de câte ori se ridică
gunoiul, dar se precizează că toți cetățenii comunei beneficiază de serviciul de salubrizare.
Doamna consilier spune că mașina de gunoi nu ajunge pe toate străzile din comună.

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu spune că atunci când se va întocmi proiectul de
hotărâre cu impozitele și taxele, cetățenii care locuiesc pe străzile unde nu poate ajunge mașina de
gunoi vor fi scutiți de taxa de salubrizare.

Dna. consilier Vieriu Mihaela solicită pentru școala de la Dolheștii Mici încă un tomberon
sau să se închidă spațiul unde sunt amplasate tomberoanele.

Dna. consilier Ilie Maria întreabă cât a costat deszăpezirea în această iarnă.
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu spune că încă nu a primit facturile, nu s-a plătit

nimic pentru anul acesta. Anul trecut a fost aprox. 500 milioane. Când va ști suma exactă îi va
comunica.

Dna. consilier Ilie Maria precizează că serviciul de salubrizare nu a fost unul de cea mai
bună calitate, împrăștierea cu material antiderapant pe drumurile comunale făcându-se cu
canciocul din remorca unui tractor. Doamna consilier spune că s-ar fi împrăștiat material
antiderapant pe șoseaua neagră.

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde că un serviciu de calitate se plătește cu
100 euro/oră iar bugetul primăriei nu poate suporta asemenea costuri, ceea ce contează este ca
oamenii să poate circula. Domnul primar spune că nu s-a împrăștiat material antiderapant pe
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șoseaua neagră, era gheață, având sesizări telefonice de la poliție, de la cetățeni, la biserica de la
deal din Dolheștii Mari fiind și un accident.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 13 voturi ”pentru”.
Președintele de ședință, domnul consilier Iliuțe Constantin, prezintă punctul șapte al

ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării și finanțării unei excursii
tematice cu ocazia Centenarului Marii Uniri, pe traseul Dolhești-Fălticeni-Mărășești-Mărăști-
Soveja cu elevii Școlii Gimnaziale ”Hatmanul Șendrea” Dolheștii Mari și Școlii Gimnaziale
Dolheștii Mici, premianți cu locurile 1, 2 și 3 pentru rezultate obținute la învățătură.

Discuții:
Dna. consilier Vieriu Mihaela anunță că se retrage de la dezbaterea și supunerea spre

aprobare a proiectului de hotărâre.
Dl. consilier Darabă Cătălin-Gheorghe întreabă dacă numai prin această activitate se

marchează centenarul.
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde că va identifica bani în buget și va veni

la fiecare ședință de consiliu cu câte un proiect de hotărâre privind desfășurarea de activități cu
ocazia centenarului.

Dna. consilier Ilie Maria spune că în lista cu elevii premianți sunt unii care nu ar merita și
mai sunt elevi premianți care nu sunt trecuți pe listă.

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde că unii dintre elevi au refuzat să meargă.
Dl. consilier Darabă Cătălin-Gheorghe propune, dacă mai sunt locuri, printre cei premianți

să ia și câte un copil mai necăjit.
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde că cei necăjiți vor merge separat. Traseul

pentru cei premianți este de 500 km iar pentru cei necăjiți este de 300 km.
Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12 voturi ”pentru” și 1 retras.
Președintele de ședință, domnul consilier Iliuțe Constantin, prezintă punctul opt al ordinii

de zi: Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru lunile: aprilie, mai și
iunie 2018.

Discuții nu sunt. Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 12
voturi ”pentru” și 1 ”abținere”.

Președintele de ședință, domnul consilier Iliuțe Constantin, prezintă punctul nouă al
ordinii de zi: Prezentarea Raportului privind starea economică, socială și mediu a comunei
Dolhești pentru anul 2017 și a Raportului privind situația gestionării bunurilor Primăriei
Comunei Dolhești, pentru anul 2017

Domnul primar prezintă rapoartele pe anul 2017.
După prezentarea rapoartelor, domnul primar face precizări privind activitatea ce se va

desfășura în anul 2018: S-a încheiat licitațiile pentru cele trei alei de la Dolheștii Mari, Dolheștii
Mici și de la cimitir făcându-se o economie de 22.000 lei. S-a încheiat procedura de licitație pentru
întocmirea proiectului tehnic pentru continuarea proiectului de alimentare cu apă în sisitem
centralizat iar lucrările estimează că se vor începe în maxim trei luni pentru ca recepția finală să
aibă loc în aprilie 2020. Referitor la școli, domnul primar spune că după Paști vor începe lucrările
printr-un proiect PNDL și la școala din Valea Bourei, estimând ca dată de recepție luna iulie.
După recepția de reabilitare a școlilor, se va demara un proiect tot prin PNDL, pentru dotarea
acestora cu echipament didactic și mobilier școlar, estimând ca data de recepție luna martie 2020.
S-a iniția procedura prin PNDL 2 pentru proiectul de reabilitare a podețului de la Cozma. S-a
semnat contractul de finanțare pentru proiectul cu dispensarul, în prezent lucrându-se la procedura
de achiziție. Referitor la proiectul cu Căminul Cultural anunță că a fost sunat pentru a merge la
București pentru semnarea contractului de finanțare. Domnul primar anunță că va merge la
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București cu trei proiecte referitoare la centenar, cu finanțare de la Ministerul Culturii, respectiv
modernizare și reabilitare monument eroi din satul Dolheștii Mari și parcul eroilor, construirea,
amenajarea și dotarea parcului ce va purta numele ”Centenarul Marii Uniri 1918-2018”, parcul de
la Căminul Cultural, și o casă de prăznuire la Biserica ”Cuvioasa Paraschiva”.

În ceea ce privește investițiile din bugetul local, domnul primar anunță că s-au început
lucrările la cele trei alei, privind sistemul de supraveghere video al comunei s-a schimbat proiectul
deoarece cei de la EON au cerut chirie de 100 lei/stâlp. S-a achiziționat un număr de 108 lămpi cu
led care vor fi puse pe drumul județean în Dolheștii Mari de la Gabi Constantin până la medicul
veterinar, la Dolheștii Mici, de la Ruza la Marian, iar în Valea Bourei de la stada care merge la
canton până la Biserică. Domnul primar mai anunță că sunt bani și se vor finaliza lucrările la
parcul de la Valea Bourei și la spațiul de joacă de la grădinița din Dolheștii Mici. Domnul primar
împreună cu o comisie din cadrul primăriei, au fost în teren și au identificat cele mai afectate
drumuri în urma topirii zăpezilor și se vor direcționa bani pentru pietruirea drumurilor afectate. S-
a depus documentația la Comitetul județean pentru situații de urgență prin care s-a solicitat o
bugată de plajă din râul Moldova pentru a face economie la buget și a face totodată și drumurile
bune.

Domnul primar anunță că până la Înălțare se va termina și gardul de la școală, 75 m.
Deasemeni, dorește ca în urma economiilor care se vor face la buget, să se facă o rectificare pentru
a mai contrui o alee de la Magazin până la Țipău. Despre proiectul cu sala de sport anunță că a
trecut și de cea de-a doua etapă având speranța că din toamnă vor începe lucrările și pentru acest
proiect și, deasemeni nu a renunțat la proiectul de modernizare a drumurilor, proiect de 1 milion
de euro, pentru care speră să înceapă lucrările în primăvara anul 2019.
S-a procurat și o autoutilitară urmând ca într-o ședință ulterioară să se stabilească consumul.
Domnul primar spune că dorește să asfalteze drumuri în comună în valoare de 100.000 euro,
jumătate din bani venind de la GAL.

S-au transmis adrese la Prefectură, Consiliul Județean, la Poliție și la Drumuri Județene
privind DJ 208E și s-a primit răspuns că vor interveni.

Dl. consilier Corduneanu Toader-Cristian dorește că aducă la cunoștința consilierilor
scrisoarea deschisă a domnului Befu, primită la comisia de cultură, privind stabilirea primei
săptămâni după Paște, săptămâna luminată, ca perioadă de desfășurare a sărbătorii locale ”Zilele
Șendrea” conform unei hotărâri de consiliu din 28.02.2013.

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu anunță că a luat la cunoștință de această scrisoare
deschisă, este publicată pe facebook, și i-a răspuns domnului Befu invitându-l la discuții concrete.

Dl. consilier Darabă Cătălin-Gheorghe spune că viitorul sună frumos dar se va vedea cât
din cele spuse se vor realiza.

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu în răspunde că sunt bani în buget și lucrările se vor
realiza. Pentru anul următor, va identifica sumele necesare, și v-a realiza un proiect de hotărâre,
pentru alocarea unor sume de bani mamelor care vor avea copii, pentru a încuraja natalitatea.

Dl. consilier Darabă Cătălin-Gheorghe întreabă pe domnul primar dacă este mulțumit cu
ceea ce s-a realizat până în anul 2017.

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde că nu este mulțumit dar atât s-a putut
realiza cu bugetul care a fost, oricum s-a crescut, din toate punctele de vedere, față de anii
anteriori.

Dna. consilier Ilie Maria spune că se aștepta ca domnul primar să discute pe paza planului
de achiziție pe anul 2017 și să prezinte date concrete. Doamna consilier spune că a văzut la o
comună că au făcut un panou pe care au afișat într-o parte planul de achiziții iar în cealaltă parte
situația la zi a plăților, astfel că toți cetății au acces la informații.



6

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde că orice cetățean care dorește informații
să le solicite și le vor primi. Dacă se studia proiectul de hotărâre la buget se puteau vedea sumele
alocate pentru fiecare capitol.

Președintele de ședință, domnul consilier Iliuțe Constantin, prezintă punctul zece al
ordinii de zi: Prezentarea adresei 2001 din 12.02.2018 a Direcției Sanitare Veterinare și pentru
siguranța alimentelor-Compartimentul poliției sanitare veterinare a animalelor Suceava.

Președintele de ședință, domnul consilier Iliuțe Constantin, prezintă punctul unsprezece al
ordinii de zi: Probleme diverse.

Dna. consilier Pandelea Viorica spune că băiatul dânsei nu a participat atunci când comisia
a făcut măsurători la terenul de la magazin. Doamna consilier mai precizează că magazinul a fost
câștigat cu ajutorul dânsei și a domnului avocat Timofte și a cheltuit din bani proprii 60 milioane
lei vechi pentru ca magazinul să fie câștigat și adus comunității. Doamna consilier spune că nu a
luat nimic de la magazin și nu a beneficiat de nimic după ce acesta a fost câștigat. Tot doamna
consilier spune că băiatul dânsei nu a făcut nici un drum de acces pe acel teren către locuința
personală, pentru aceasta ar fi nevoie de foarte mulți bani. De teren a beneficiat numitul Zaharia,
de peste drum, care a ținut acolo animale și nutreț.

Dna. consilier Ilie Maria solicită doamnei consilier Pandelea Viorica să demonstreze cu
chitanță, că a cheltuit 60 milioane lei vechi din bani personali pentru interesul comunei fără nici un
interes personal și consideră că primăria nu a fost atât de săracă încât să nu-și poată susține
procesele pe care le-a avut.

Dl. consilier Corduneanu Toader-Cristian spune că are o fișă de punere în posesie din anul
2003, cu schiță semnată de comisie iar când s-a câștigat magazinul, în anul 2007, s-a intrat abuziv
peste terenul familiei lui.

Dna. consilier Ilie Maria spune că trebuie să se intre în legalitate.
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu spune că a identificat niște suprafețe, au mai rămas

400 m2. Dacă se va găsi suprafața acolo îi va da dacă nu se va urma calea legală, ori îi va acorda
în altă parte ori îi va face dosar pentru despăgubiri. În ceea ce privește avuția comunei, pășunea,
domnul primar spune că licitația privind închirierea pășunei s-a făcut la un preț mai mic la
Dolhești față de Dolhasca, deși suntem vecini cu terenurile.

Dna. consilier Ilie Maria spune, la modul general, că în amenajament sunt trecute toate
suprafețele iar primăriile au raportat producția medie pe suprafață, iar ca să iasă preț mare trebuia
trecut producție mare.

Între timp doamna Ștefan se retrage la un telefon.
Dl. consilier Darabă Cătălin-Gheorghe spune că lucrările s-au făcut legal. A vrut să plece

de la un preț mai mic dar, ca să nu existe pierderi la primărie, a pornit de la prețul de 200 lei. La
prima licitație nu s-au scos toate suprafețele iar la a doua licitație prețul a urcat la 1200 lei.

Dna. consilier Ilie Maria spune că doamna Ștefan a spus că prețul de 200 lei e prea mare și
a cerut soțului ei să îl micșoreze iar acesta nu a dorit.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR COMUNĂ,

ILIUȚE Constantin - consilier local ROTARU Nina – jurist


