
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOLHEŞTI

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 30.01.2015 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local Dolheşti,
care are loc în sala de şedinţe a Primăriei comunei Dolheşti,ora 12,00.

Prin Dispoziţia primarului nr.17 din data de 25.01.2015 au fost convocaţi un nr. de 13
consilieri în funcţie ,cu invitaţia secretarului comunei nr.313 din 25.01.2015 .

Preşedintele de şedinţă ,dl.Crăciun Costică, dă cuvântul dnei secretar,Ştefan Viorica, pentru a
face prezenţa nominală a consilierilor prezenţi la şedinţă.Din totalul de 13 consilieri în funcţie, sunt
prezenţi 12,dl.consilier Albu Neculai, a anunţat că nu poate veni la şedinţă că are o problemă de
serviciu.

Cvorumul fiind asigurat,şedinţa este legal constituită şi lucrările şedinţei pot începe, drept
pentru care preşedintele de şedinţă, declară deschise lucrările şedinţei şi dă cuvântul dlui primar,
Darabă Cătălin-Gheorghe,pentru a prezenta Proiectul ordinii de zi, după cum urmează:

1. Supunerea spre aprobare a proceselor verbale încheiate în şedinţele Consiliului local
din data de 28 noiembrie 2014 în şedinţa ordinară,din data de 12 decembrie 2014 în şedinţă
extraordinară şi şedinţa extraordinară din data de 9.01.2015.

Prezintă: Ştefan Viorica-secretar comună
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local, bugetul instituţiilor publice si

activităţilkoir finanţate integral din venituri proprii pe anul 2015, cât şi estimări pentru anii
2016,2017 şi 2018.

Iniaţiator: Darabă Cătălin Gheorghe-primar comună
3. Proiect de hotărâre privind construirea unui Monument al Marelui Voievod

ŞTEFAN cel MARE şi SFÂNT ,în comuna Dolheşti.
Iniţiator: Albu Costache-consilier local

4.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe 3 luni:
februarie,martie şi aprilie 2015.

Iniţiator: Crăciun Costică.viceprimar şi consilier local
5. Proiect de hotărâre privind apriobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor

pe anul 2015.
Iniţiator: Darabă Cătălin Gheorghe-primar comună

6. Prezentarea adresei Direcţiei Agricole Suceava nr. 5679 din 20.11.2014 şi a
Instituţiei Prefectului nr. 12356/PG din 01.10.2014 .

Prezintă: Darabă Cătălin Gheorghe-primar comună
Se supune la vot ordinea de zi ,se aprobă cu 12voturi ,,pentru”.
La şedinţă se prezintă un cetăţean al satului pe nume Ciocîrlan Ion.
Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dnei secretar Ştefan Viorica pentru a prezenta procesele

verbale încheiate în şedinţa ordinară din data de 28 noiembrie 2014, procesul verbal din data de 12
decembrie 2014 din şedinţă extraordinară şi procesul verbal din şedinţa extraordinară din data de
9.01.2015.Întrucât nu sunt discuţii la acest punct se supune spre aprobare toate trei procese
verbale,se aprobă cu 12 voturi,,pentru” toate trei.

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul dlui primar Darabă Cătălin pentrua prezenta Proiectul de
hotărâre şi raportul privind aprobarea bugetului local, bugetul instituţiilor publice si activităţilor
finanţate integral din venituri proprii pe anul 2015, cât şi estimări pentru anii 2016,2017 şi
2018.

Raportul la proiectul de hotărâre din partea Compartimentului contabilitate este întocmit şi
prezentat de dl.contabil Pîntea Dumitru.

Discuţii:
Domnul consilier Albu Costache-este un proiect de hotărâre prin care s-a împărţit banii

pentru anul acesta, a spus-o şi încă mai spune că la orice instituţie fiecare consilier are un dosar şi



acolo sunt actele cele mai importante care se pun în discuţia Consiliului local ,s-a citit raportul şi
Proiectul de hotărâre dar dacă le are în faţă altfel le înţelege ,executivul să facă câte un dosar pentru
fiecare, cu lucrările cele mai importante pentru studiu;

- s-a mărit îndemnizaţiile primarilor şi viceprimarilor, legea a fost pentru anul 2014 în
care se arăta că consilierii nu primesc îndemnizaţiile mărite după îndemnizaţiile primarilor,să se
vadă pentru acest an, să se facă adresă la Prefectură pentru a rezolva această problemă.

Domnul consilier,Sandovici Valeriu- întreabă dacă toţi cetăţenii şi-au plătit impozitul şi ce
măsuri au luat cu cei care nu au plătit?

- să se facă controale la clădirile terminate şi nu sunt trecute la impozit ;
- de rezolvat problema gropilor,să se plombeze aceste găuri.

Domnul consilier,Albu Costache-intervine şi prezintă problema evaziunii fiscale, cine nu
eliberează bonuri fiscale să nu se plătească marfa;

-să se facă controale la societăţi să vadă câţi salariaţi sunt, ce salarii dau şi cât plăteşte la stat? .
Domnul consilier, Befu Costel- arată că şi acest proiect îşi păstrează tiparul din alţi ani;

- vine cu o propunere să se ocupe Primăria mai mult, să găsească surse de venituri în buget,
că din impozit nu se prea strânge bani în buget.

Domnul primar, Darabă Cătălin Gheorghe- a ascultat cuvântul celor 3 consilieri, arată că au
fost bine întemeiate, referitor la dosarul fiecărui consilier: materialele pentru şedinţă sunt puse la
dispoziţia fiecăruia cu trei zile înainte de şedinţă, sunt posibilităţi pentru Comisiile de specialitate să
studieze materialele ce vor fi dezbătute în şedinţă;

- referitor la impozit acestea au fost strânse în proporţii de 97%, drumurile şi reparaţiile
acestora au fost prinse în buget ,angajaţii la negru nu sunt de competenţa Primăriei de a le face
control. În buget s-a prevăzut şi pentru şcoală, pentru deplasări, dar trebuie o mai bună colaborare cu
şcoala, la sfârşitul anului 2014 s-a prezentat un grup de cadre didactice, lider de sindicat la Primărie
pentru aprobarea decontării cheltuielilor cu naveta dar li s-a explicat că banii au fost daţi în bugetul
şcolii şi nu au prezentat documentaţia pentru deplasări, crede că au înţeles despre ce a fost vorba
căci vina nu a fost a Primăriei;

- pentru culte s-a prevăzut în buget pentru cumpărarea de teren pentru cimitir, a venit
o cerere de la o Parohie care solicită şi ei ceva bani, dar au venit târziu, după întocmirea bugetului,
dacă se poate prinde ceva la rectificare, li se va da şi lor ;

- amenzile s-au transformat în muncă în folosul comunităţii.
Domnul consilier Befu Costel-intervine în discuţie şi ,,arată că nu trebuie să ne subordonăm

şcolii, dacă sunt bani să se dea, dacă nu de unde să li se dea?”
Doamna consilier juridic, Rotaru Nina – dă citire OUG nr. 83/2014 privind salarizarea

personalului plătit din fonduri publice pentru anul 2015, art 13 alin(2) în care se menţionează şi
despre îndemnizaţiile consilierilor locali că se menţin aceleaşi pentru anul 2015 ca în anul 2014.

Alte discuţii nu sunt, se supune la vot Proiectul de hotărâre, se aprobă cu 12 voturi,,pentru”.
Preşedintele de şedinţă, Crăciun Costică, dă cuvântul dlui consilier local Albu Costache pentru

a prezenta punctual 3 al ordinei de zi, proiectul de hotărâre şi expunerea de motive privind
construirea unui Monument al Marelui Voievod, Ştefan cel Mare şi Sfânt, în comuna Dolheşti. În
continuare dl. consilier Albu Costache arată că acest proiect este al consiliului local care vizează
viitorul acestei commune, care va rămâne peste timp.Raportul la acest proiect de hotărâre este
întocmit şi prezentat de dl. contabil Pîntea Dumitru din cadrul Compartimentului contabilitate.

Discuţii:
Domnul consilier, Sandovici Valeriu-este de acord cu ridicarea statuii lui Ştefan cel Mare şi dă

citire la un material care este prevăzut o completare la proiect de hotărâre iniţiat de dl. consilier
Albu Costache, în continuare propune, pentru a face economie Primăria să deconteze pentru
profesori doar transportul cu microbuzul pe bază de abonament nu cu maşina,este de acord cu
proiectul de hotărâre.

Domnul consilier, Albu Costache-propune să se xeroxeze precizările făcute de dl. consilier
Sandovici şi să se anexeze la expunerea de motive prezentată de dumnealui.

Domnul consilier, Rotariu Petru- arată că la orice proiect de hotărâre, înainte se face un deviz de
lucrări care cuprinde şi costul lucrării pe care-l va prezenta în Consiliul local să se vadă cât va costa
lucrarea, dacă ne permitem să o realizăm..



Domnul consilier, Befu Costel- arată că este binevenit pentru cultură acest proiect de hotărâre
dar trebuie văzut cu ce o facem,este o lucrare care rămâne peste ani,s-a interesat înaintea
dlui.profesor şi aşa o lucrare din bronz costă cca 5 miliarde lei dacă este un bust costă 3miliarde
lei ,dar dacă sunt materiale el o face fără să fie remunerat.

Domnul consilier, Iftode Gheorghe- ar fi fost de accord cu acest proiect de hotărâre dacă era
făcut gard la Cămin şi reparat pe exterior,drumurile asfaltate toate şi reparate, dar comuna este în
mocirlă şi noi dăm bani pentru o statuie mai mult decât pentru pod, sunt proiecte de realizat,necesare,
cu priorităţi faţă de statuia lui Ştefan. Alte discuţii nu sunt,se supune la vot, 4 voturi,,pentru” ,dnii.
consilieri Albu Costache,Iliuţe Constantin,Sandovici Valeriu şi Befu Costel;

5 voturi,,împotrivă” dnii consilieri: Chirap Neculai,Roman Mihai,Rotariu Petru,Iftode
Gheorghe şi Crăciun Costică;

3 voturi ,,abţineri” dnele consilier: Pandelea Maria,Pandelea Viorica şi dl. consilier
Agafiţei Petru. Proiectul de hotărâre este respins.

Domnul viceprimar Crăciun Costică- prezintă Proiectul de hotărâre privind alegerea
preşedintelui de şedinţă pe următoarele 3 luni.Raportul este întocmit de consilierul juridic Rotaru
Nina. Domnul consilier local Albu Costache părăseşte sala de şedinţă nemotivat.

Se supune la vot, se aprobă cu 11 voturi,,pentru”, domnul consilier Albu Costache a
părăsit sala şi nu a participat la vot.

Doamna secretară,Ştefan Viorica urează ,,La mulţi ani” dlui.consilier Rotariu Petru fiind ziua lui
de naştere.

Domnul primar,Darabă Cătălin Gheorghe,prezintă adresele Direcţiei Agricole Suceava
nr.5679/20.11.2014 şi a Instituţiei Prefectului nr.12356/PG din 01.10.2014 .

În continuare dl.primar face cunoscut Consiliului local că trebuie acordat un calificativ privind
activitatea desfăşurată de dna secretar Ştefan Viorica pentru anul 2014.

Domnul consilier, Sandovici Valeriu –arată că dna secretar este conştiincioasă,vede că stă la
servici peste program de foarte multe ori şi merită să i se acorde calificativul ,,Foarte bun”,toţi
consilierii sunt de acord cu acordarea calificativului ,,Foarte bun”pentru dna secretară Ştefan
Viorica. În continuare domnul primar dă citire la o adresă a Parohiei Dolheştii Mici în care solicită
tăierea unor copaci din incinta cimitirului care ating liniile de înaltă tensiune şi să li se acorde o
sumă de bani pentru reparaţii la biserică.Domnul primar răspunde că se va lua măsuri cu privire la
tăierea copacilor şi în ce priveşte acordarea unei sume de bani atunci când se va face o rectificare de
buget dacă le va permite o să prindă ceva bani, deoarece bugetul s-a întocmit şi nu s-a prins bani în
acest sens.

Domnul consilier, Albu Costache- arată că tot se vorbeşte de ani de zile să se prindă la culte mai
mulţi bani,s-a dat anul trecut câte 10mil şi au refuzat să primescă preoţii că nu au ce acoperi cu aceşti
bani..

Domnul consilier,Sandovici Valeriu- propune ca Primăria să creeze locuri de muncă în comună,
să înfiinţeze o echipă de lucrători care să execute diferite lucrări;

- în ce priveşte păşunea s-a micşorat numărul de vite, şi cei care au vite nu plătesc
- în ce priveşte păşunatul să se găsească o posibilitate să împrăştie îngrăşământ ;
- o altă problemă este cea a gunoaielor sunt foarte multe şi să plătească toţi gunoiul ;
- începe plata pentru APIA, sunt multe tarlale nelucrate şi pentru ajutoare vin toţi;
- să se facă verificări că trec maşini cu lemne şi propune să se facă o horă ţărănească.

Domnul primar,Darabă Cătălin- răspunde dnilor consilieri: - referitor la nr.vaci nu se ştie câte
sunt,în Cosrniş anul trecut nu a fost încrisă nici o vacă;

-banii de la suhat de anul trecut nu s-au folosit în altă parte, o să cumpere îngrăşământ şi se
va da pe suhat, acolo unde au fost înscrise vaci;

- în ce priveşte adeverinţă pentru APIA se va da numai la acei care au înscris vaca;
- groapa de gunoi de la Neanţ unde ducea până acum firma cu care lucrăm noi s-a inchis şi

acum duc gunoiul la Roman şi costă mai mult, totuşi noi plătim cel mai puţin faţă de alte primării ;
- ajutoare s-au dat la cei care au pensia sub 4mil.,la şomeri şi cei care au alocaţii

complementare;
- pentru handicapaţi trebuia să angajeze însoţitori ,dar noi nu angajăm, le dăm o îndemnizaţie la

persoana handicapată ;



- în ce priveşte crearea de locuri de muncă, Primăria nu poate înfiinţa o societate ,sunt nişte
reguli aici;

- în legătură cu şoferul microbuzului şcolar, i-a făcut cunoscut şoferului şi directorului şcolii că
nu mai poate circula şi se va vedea ce se poate face; horă se va face dacă se poate ,a făcut bal la
sărbători a venit cca150 persoane din toate categoriile sociale, a fost frumos .

Domnul consilier, Befu Costel- arată, că în anul 2008 a făcut un proiect de hotărâre cu bustul
lui Hatmanul Şendrea şi s-a metrializat, propune să se cumpere maşini,buldozere la Primărie şi
păşunile trebuie concesionate pentru a putea lua subvenţii şi totodată vor fi şi îngrijite.

Domnul viceprimar,Crăciun Costică- când a fost şedinţa cu cetăţenii anul trecut s-a discutat
această problemă că se va face o Asociaţie, dar nu a mai venit nimeni în urma acestor discuţii.

Domnul primar,Darabă Cătălin Gheorghe- arată că unii consilieri a studiat această problemă
întreabă de ce nu şi-au asumat această răspundere să o ia unul dintre aceştia?

- referitor la achiziţionarea unei maşini, cine nu doreşte să aibă o maşină s-au un utilaj, dar
legea nu permite, cine a luat înainte, da, acum nu se mai poate mişca nimic, dacă va fi vreo
oportunitate să se ia prin GAL.

Domnul consilier,Albu Costache- arată că s-a vorbit despre taxa de gunoi, pentru a merge bine
trebuie amenajat locuri pentru depozitarea gunoiul nu să se aştepte câte 2-3 zile până vine să ia
gunoiul de la poartă;

- se întâlneşte cu mulţi oameni din Valea Bourei, dintre care unul era pe uliţă la Acatrinei şi
arăta ce drum este acolo, nu se poate circula, să se aducă o maşină de ballast până la Guguluş .

- sunt proiecte de hotărâre aprobate de Consiliul local să se facă grădiniţă la Dolheştii Mari aşa
ca la Dolheştii Mici, pod de 7 miliarde lei;

- revista Erupţii dolheştene este importantă, propune să cumpere fiecare consilier câte un
exemplar şi Cenaclul ,,Erupţii dolheştene” să poarte numele dlui. Sandovici Valeriu.

Domnul Ciocîrlan Ion cere permisiunea de a lua cuvântul la acestă şedinţă, şi prezintă câteva
aspecte cu care se confruntă în comună:

-arată că biserica din Dolheşti cade, animalele sunt în scădere, bani de la APIA iau toţi să
se facă controale în comună câţi cultivă terenul şi ce animale sunt ?

- a propus de multe ori să aibă Primăria un utilaj, drumul la Ciupercă este foarte rău, au dus
gunoaie şi unii oameni au închis drumul, solicită să fie reparate drumurile;

- primul profesor care a fost a comună a făcut radioficare ,a fost cinematografie în comună,
au fost date diplome pentru cei cu merite ,întreabă unde mai sunt toate acestea?

Domnul consilier,Sandovici Valeriu- arată că orice vot negativ este dat în primar,este sfidare
şi dispreţ, propune dlui viceprimar Crăciun Costică să aibă un dialog cu toţi cei din PSD să fie mai
calmi şi blânzi pentru a se face ceva în comună.

Întrucât nu mai sunt discuţii,preşedintele de şedinţă, dl. Crăciun Costică declară închise
lucrările şedinţei şi mulţumeşte pentru participare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Crăciun Costică-viceprimar,consilier local SECRETAR,

Ştefan Viorica


