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PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 30.12. 2016 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. 245 din 23.12.2016, au fost convocaţi un număr
de 13 consilieri în funcţie, cu invitaţia secretarului comunei nr. 5388 din 23.12. 2016 .
Preşedintele de şedinţă, dl. Chirap Neculai, 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 12 consilieri, dl. consilier Costeniuc Petru –
Lucian lipsește .
Preşedintele de şedinţă, dl. Chirap Neculai dă citire demisiei dlui. consilier
Costeniuc Petru – Lucian .
Dna secretar, Rotaru Nina, informează că este asigurat cvorumul, şedinţa este legal
constituită şi lucrările şedinţei pot începe .
Dna secretar, Rotaru Nina, precizează că la ședință este prezent dl. Murariu Ioan .
Preşedintele de şedinţă, dl. Chirap Neculai, 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
extraordinară a consiliului local din data de 19 decembrie 2016 .
Prezintă: Nina Rotaru- secretar comună .
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea președintelui de ședință pentru
trei luni, respectiv : ianuarie, februarie și martie 2017 .
Iniţiator: Cristinel-Neculai Bărculescu, primar comună .
3.Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor sociale în
semestrul I al anului școlar 2016 – 2017 și al elevilor beneficiari de la Școala
gimnazială ” Hatmanul Șendrea ” Dolhești .
Iniţiator: Ilie Maria, consilier local .

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului
local al comunei Dolhești, județul Suceava, a situațiilor financiare și a anexelor
acestora întocmite pe secțiuni de funcționare și dezvoltare în trimestrul III al anului
2016 .
Iniţiator: Cristinel-Neculai Bărculescu, primar comună .
5. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului unui
consilier local .
Iniţiator :Cristinel Neculai Bărculescu, primar comună .
6. Proiect de hotărâre privind validarea unui mandat de consilier local .
Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu, primar comună .
7. Proiect de hotărâre privind efectuarea unor modificări în competența
comisiilor de specialitate ale consiliului local Dolhești .
Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu, primar comună .
8. Prezentarea rapoartelor de activitate pentru 2016 ale consilierilor locali
și comisiilor de specialitate ale consiliului local Dolhești .
Prezintă: consilieri locali .
9. Probleme diverse .
Dna. consilier Ilie Maria întreabă de ce pe ordinea de zi nu a fost pus și proiectul de
hotărâre privind încadrarea persoanelor care îngrijesc copiii cu handicap .
Dna secretar, Rotaru Nina răspunde că acel proiect de hotărâre este cu, caracter
normativ și procedura este de 30 de zile și va fi pus pe ordinea de zi al ședinței din
ianuarie 2017 .
Se supune la vot, ordinea de zi, care se aprobă cu 12 voturi ,,pentru”. Cvorumul
fiind asigurat, ordinea de zi este aprobată, iar lucrările ședinței pot continua.
În continuare, preşedintele de şedinţă, dl. Chirap Neculai dă cuvântul dnei. secretar
Rotaru Nina, pentru a prezenta punctul unu al ordinei de zi . Supunerea spre aprobare a
procesului verbal încheiat în şedinţa extraordinară a Consiliului Local din data de
19.12.2016.
Dl. consilier Corduneanu Cristian menționeză că în ședința anterioară a cerut să i se
dea un răspuns de la Prefectură legat de aspectul publicării pe Facebook-ul Primăriei
Dolhești și că se va adresa organelor abilitate, pentru că a mai apărut o postare în care
sunt amenințați, dumnealui considerând că este instigare la violență .
Dna secretar, Rotaru Nina răspunde că publicarea este liberă și că nu este administrat
de către Primăria Dolhești .
Dl. consilier Darabă Cătălin adaugă că a fost amenințat de către o persoană care era
în comisia de la alegerile din 11.12.2016 din Valea Bourei .
Se supune la vot procesul verbal încheiat în şedinţa extraordinară a Consiliului Local
din data de 19.12.2016 cu modificările făcute. Se aprobă cu 12 voturi ,,pentru”.

Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu,
pentru a prezenta punctul doi al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea
președintelui de ședință pentru trei luni, respectiv : ianuarie, februarie și martie 2017 .
Nemaifiind discuții se supune la vot și se aprobă cu 12 voturi ,,pentru” .
Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dnei. consilier Ilie Maria, pentru a prezenta
punctul trei al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind stabilirea cuantumului burselor
sociale în semestrul I al anului școlar 2016 – 2017 și al elevilor beneficiari de la Școala
gimnazială ” Hatmanul Șendrea ” Dolhești .
Dl. contabil Pîntea Dumitru prezintă raportul la proiect de hotărâre privind stabilirea
cuantumului burselor sociale în semestrul I al anului școlar 2016 – 2017 și al elevilor
beneficiari de la Școala gimnazială ” Hatmanul Șendrea ” Dolhești .
Discuții :
Dna. consilier Ilie Maria precizează că dl. contabil spunea că nu sunt resurse bugetare,
dar conform contului de execuție la semestrul al - III -lea au fost prevederi de 1000 lei , sau cheltui 576 lei, au rămas 424 lei, pentru trei luni jumătate ar însemna că bursa poate fi
dată fără nici o problemă în jur de 100 lei/lună . Mai adaugă că nu înțelege cum s-au dat
aceste burse la școală până la această dată fără aprobarea consiliului local, care au fost în
valoare de 50 lei ? Acest lucru este un abuz . Acest copil este necăjit, nu are tată, bunica
este la pat iar mama nu o poate părăsi pe bunică și consiliul local tratează acest caz cu
indiferență .
Dna. consilier Ilie Maria o întreabă pe dna. consilier Vieriu Mihaela de ce a plătit 50
lei dacă anul trecut era aprobată suma de 30 lei ?
Dna. consilier Vieriu Mihaela răspunde că așa i-a fost transmis, că bursa este în
valoare de 50 lei / lună .
Dna. secretar Rotaru Nina confirmă că anul trecut suma aprobată a fost de 50 lei .
Discuții nu mai sunt se supune la vot, proiect de hotărâre privind stabilirea
cuantumului burselor sociale în semestrul I al anului școlar 2016 – 2017 și al elevilor
beneficiari de la Școala gimnazială ” Hatmanul Șendrea ” Dolhești să fie în valoare de
100 lei / lună și se aprobă cu 12 voturi ,,pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu,
pentru a prezenta punctul patru al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea
contului de execuție a bugetului local al comunei Dolhești, județul Suceava, a situațiilor
financiare și a anexelor acestora întocmite pe secțiuni de funcționare și dezvoltare în
trimestrul III al anului 2016 .
Discuții :
Dna. consilier Ilie Maria solicită lămuriri cu privire la capitolul locuințe, servicii și
dezvoltare publică, au fost prevăzute 2 mil. lei și s-au realizat 85, pe ce s-au cheltuit
acești bani .
Dl. contabil Pîntea Dumitru răspunde că pentru iluminat public, reparații la iluminat public .

Nemaifiind discuții se supune la vot și se aprobă cu 12 voturi ,,pentru” .
Dna. secretar Rotaru Nina întreabă dacă este necesar ca la fiecare început de ședință
să prezinte articolele de lege prin care fiecare consilier local trebuie să-și asume
responsabilitatea în cazul în care consideră că este un conflict de interese .

Dna. consilier Ilie Maria răspunde că pentru a se apăra pe dumneaei este necesar să
prezinte la începutul fiecărei ședințe .
Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu,
pentru a prezenta punctul cinci al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind încetarea
de drept a mandatului unui consilier local .
Se supune la vot și sunt 6 voturi ,,pentru” și 6 abțineri.
Proiectul de Hotărâre este respins.
Discuții :
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu anunță că activitatea consiliului local este
blocată și propune dizolvarea consiliului local .
Dna. consilier Ilie Maria precizează că nu este o abatere de la regulament și că dl.
primar Cristinel - Neculai Bărculescu îi amenință .
Preşedintele de şedinţă Chirap Neculai dă citire adresei nr. 683 din 20.12.2016 a
Partidului PSD .
Dna. secretar Rotaru Nina citește art. 9 din Legea 393/2004 și în continuare arată că
legea este imperativă, în sensul că nu te poți abate de la ea și întrucât persoana în cauză a
optat pentru demisie nu o poate obliga nimeni să rămână în continuare consilier local .
Dna. consilier Ilie Maria precizează și-a asumat o răspundere atunci când și-a depus
candidatura pentru Consilul local, trebuie să-și asume în continuare .
Dna. secretar Rotaru Nina arată că nu-l poate obliga cineva să rămână consilier, și că
a avut motivele lui pentru faptul că și-a dat demisia . Consiliul local trebuie să respecte o
decizie a unei persoane . Așa este legea făcută să se ia act de această decizie, nu să fie
supusă dezbaterii .
Dl. consilier Darabă Cătălin spune în cuvântul său că întrucât dlui. Jitaru Petru în
2012 nu i s-a aprobat validarea mandatului și ei vor face la fel, nu vor fi de acord cu
aceste proiecte. Dumnealui mai precizează că a fost încurcat și pe vremea când era el
primar, cu aceleași probleme a doi consilieri locali, Albu și Iftode .
Dna. consilier Ilie Maria menționează că opoziția trebuie luată în calcul .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu spune că se va adresa forumurilor
superioare .
Întru-cât punctul cinci al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a
mandatului unui consilier local a fost respins, locul nu a fost declarat vacant, cele două
proiecte de hotărâre nu au fost supuse spre aprobare.
Preşedintele de şedinţă dl. Chirap Neculai declară închise lucrările şedinţei şi
mulţumeşte pentru participare .
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