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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 29.08.2017 în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local
Dolheşti, care are loc în sala de şedinţe a Primăriei comunei Dolheşti, ora 14,00 .

Prin Dispoziţia primarului nr. 189 din 24.08.2017, au fost convocaţi un număr
de 13 consilieri în funcţie, cu invitaţia secretarului comunei nr. 4036 din 24.08. 2017 .

Preşedintele de şedinţă, dl. Darabă Cătălin - Gheorghe, dă cuvântul dnei. secretar
delegat dna. Albu Angelica, pentru a face prezenţa nominală a consilierilor prezenţi la
şedinţă şi constată că din 13 consilieri în funcţie, sunt prezenţi 10 consilieri, dl. consilier
Apetroaei Nicolae este învoit, dna.consilier Ilie Maria și dl.consilier Chirap Vasile lipsesc.

Dna secretar delegat, Albu Angelica, 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 referatul cu privire la convocarea
consiliului local în ședința extraordinară din 29.08.2017 .

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 24 august 2017 .

Prezintă: Albu Angelica- secretar delegat.
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul

2017 .
Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu-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, județul Suceava .

Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu- primar comună .
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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.
În continuare, preşedintele de şedinţă, dl. Darabă Cătălin - Gheorghe dă cuvântul

dnei. secretar delegat Albu Angelica 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 24 august 2017 .

Discuții nu sunt, se supune la vot procesul verbal, încheiat în şedinţa ordinară a
consiliului local din data de 24 august 2017. Se aprobă cu 10 voturi ,,pentru”.

Dna. secretar delegat Albu Angelica dă citire art. 46 din Legea nr. 215/2001
republicată 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
aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2017 .
Discuții nu sunt, se supune la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea rectificării

bugetului local pe anul 2017 și se aprobă cu 8 voturi ,,pentru” și 2 abțineri.
Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu,

pentru a prezenta punctul trei al ordinii 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, județul Suceava .

Discuții:
Dl. consilier Corduneanu Toader – Cristian întreabă dacă mai este vreo comună care a

aprobat indemnizația sub 10% la consilierii locali ? Mai dorește să știe care au fost
condițiile de departajare a salariilor, deoarece conform cu art.16 din Constituție, toți sunt
egali . De exemplu casierul este discriminat și va contesta atât la Prefectură cât și în
Contencios . Mai adaugă că va indica și salariaților care sunt nemulțumiți să conteste,
pentru că au acest drept.

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde că a analizat cu sindicatul și
departajarea a fost făcută legal .

Dna. Darabă Maria, solicită cuvântul, deoarece este nemulțumită.
Dnii. și dnele. consilieri propun să ia cuvântul la sfârșitul ședinței .
Dl. consilier Corduneanu Toader – Cristian și dl. consilier Darabă Cătălin - Gheorghe

părăsesc sala de ședințe a Primăriei, considerând că sunt în conflict de interese cu
proiectul prezentat neparticipând la vot .

Discuții nu mai 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 și se
aprobă cu 8 voturi ,,pentru” .

Dl. consilier Corduneanu Toader – Cristian și dl. consilier Darabă Cătălin – Gheorghe
revin în sala de ședințe a Primăriei .

Se dă cuvântul dnei. Darabă Maria, care precizează că are în fișa postului sarcini ce
ar trebui să le facă un inginer agricol și câ înainte au fost 5 persoane ingineri și acum a



rămas singură cu toate, dar le rezolvă . Mai adaugă că a lucrat 36 ani, din care 20 ani la
Primărie, muncește mult și nu este mulțumită de salariu. S-a negocit cu sindicatul, dar
trebuia să fie chemați și salariații. Anul trecut, unii salariați au avut salarii mai mari și li
s-a dat un coeficient mai mare, de 2,1 ca să li se ia mai puțin acum . Doamna Darabă
Maria completează că are coeficient 1,3 și salariul este mic, diferența de la 2.1 la 1.3 este
prea mare având aceeași vechime de 20 ani, diferențierea fiind studiile. Respectă studiile
pe care le au salariații, dar consideră că trebuie revizuite sarariile . Nu-i convine salariul
dumneaei față cel de la asistența socială . I s-a mărit cu 100 lei lui Albu Angelica la
noua salarizare iar mie cu 300 lei Angelica, iar în anii anteriori au avut 25% majorare de
salarii și 100 lei tot majorare de salariu, ea lua salariu dublu cât luam eu 1250 lei, așa era
legea, acum era corect să nu se țină cont de salariu primit în anii anteriori, să se plece
toți de la aceeași grilă de salarizare.

Dna. secretar delegat, Albu Angelica răspunde, nu este discriminare, la studii sau
altceva, s-a procedat corect, nu s-a aprobat pe persoane, ci pe funcții . Dumneaei în urma
acestei măriri, are la salariu în plus 100 lei, iar dna. Darabă Maria are aproximativ 300
lei .

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu adaugă, atâția bani are pentru salarii și
acestea au fost fixate corect .

Dnei. Darabă Maria, completează, de mâine inginerul de specialitate trebuie să facă
documentele, să se angajeze inginer la comisia agricolă sau dacă nu, să fie plătită pentru
munca pe care o face . De muncit, muncește dar să fie și plătită .

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 P. Rotaru Nina - jurist

Delegat, Albu angelica


