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ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA DOLHEȘTI
CONSILIUL LOCAL
Cod poștal: 727185; Cod Fiscal: 5506727
www.comunadolhesti.ro; primaria_dolhesti@yahoo.com
Tel. 0230549282; Fax 0230549249

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 31.08.2016 în cadrul ședinței ordinare a Consiliului local Dolhești, care
are loc în Sala mică a Căminului Cultural Dolhești, ora 1730.

Prin Dispoziția primarului nr. 156 din 23.08.2016, au fost convocați un număr de 13
consilieri în funcție, cu invitația secretarului comunei nr. 3587 din 23.08.2016.

Secretarul comunei, dna. Rotaru Nina, face prezența nominală a consilierilor locali și
constată că din 13 consilieri în funcție, sunt prezenți 13 consilieri.

Dna. secretar Rotaru Nina anunță că este asigurat cvorumul, ședința este legal constituită,
lucrările ședinței pot începe.

Președintele de ședință, dl. consilier Apetroae Nicolae, 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 din ședința ordinară a Consiliului
local din data de 25 iulie 2016.

Prezintă: Rotaru Nina – secretar comună
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului comunei

Dolhești, a situațiilor financiare și a anexelor la acestea întocmite pe secțiunile de
funcționare și dezvoltare în trimestrul I al anului 2016.

Inițiator: Cristinel Neculai Bărculescu – primar
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție a bugetului comunei

Dolhești, a situațiilor financiare și a anexelor la acestea întocmite pe secțiunile de
funcționare și dezvoltare în trimestrul II al anului 2016.

Inițiator: Cristinel Neculai Bărculescu – primar
4. Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei și Statul de funcții al

aparatului de specialitate al Primarului comunei Dolhești, județul Suceava.
Inițiator: Cristinel Neculai Bărculescu – primar

5. Prezentarea adreselor: nr. 18273 din 12.08.2016, nr. 18216 din 18.08.2016 a
Consiliului Județean Suceava și adresa nr. 15858/20/2 din 18.08.2016 a Instituției
Prefectului – Județul Suceava.

Prezintă: Cristinel Neculai Bărculescu – primar
6. Prezentarea adresei de înaintare către Consiliul Județean Suceava – Direcția

Drumuri și Poduri, nr. 3366 din 02.08.2016
Prezintă: Viorica Ștefan – viceprimar

http://www.comunadolhesti.ro
mailto:primaria_dolhesti@yahoo.com
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7. Prezentarea adreselor nr. 2020/PG din 10.02.2015 și nr. 9743/30 din 06.07.2015
a Instituției Prefectului – Județul Suceava.

Prezintă: Rotaru Nina – secretar comună
8. Diverse.
Se supune la vot ordinea de zi iar doamna consilier Ilie Maria are obiecții:
- Partidul Național Liberal nu poate vota ordinea de zi deoarece punctul 4 nu trebuia pus

pe ordinea de zi pentru că este o acțiune pe rol cu privire la încetarea unui contract de muncă al
unui salariat.

- Privind transmiterea invitațiilor dorește să se respecte legea, asigurându-se cele 5 zile
pentru consultarea dosarului sedinței. Dna consilier menționează că a primit invitația vineri,
ședința fiind miercuri-31.08.2016. Deasemeni propune să se întocmească un opis pentru a se
cunoaște când și cui îi este înmânat dosarul de ședință și dorește să se pună la dispoziția
consilierilor o sală unde să se poată studia în liniște materialele pentru ședință.

Față de obiecțiile prezentate, dna. secretar de comună Rotaru Nina precizează că
invitațiile au fost transmise la termen, în data de 23.08.2016.

Dl primar, Cristinel Neculai Bărculescu, precizează că nu are cunoștință de existența
unui un proces pe rol, neprimind nici o însțiințare scrisă în acest sens.

Dna. consilier Ilie Maria menționează că numărul de dosar poate fi gasit și pe site-ul
Tribunalului Suceava.

Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu 7 voturi ”pentru” și 6
voturi ”împotrivă”. Cvorumul fiind asigurat, ordinea de zi este aprobată, iar lucrările ședinței
pot continua.

Dna. secretar prezintă punctul unu al ordinii de zi: Supunerea spre aprobare a
procesului verbal din ședința ordinară a Consiliului local Dolhești din data de 25 iulie 2016.

La punctul ”Diverse”, la cuvântul d-nei. consilier Ilie Maria, obiectează că s-a consemnat
greșit în procesul verbal din data de 25 iulie 2016 că ”râpa de lângă casa părintească este un mare
tomberon unde sunt aruncate diferite deșeuri urât mirositoare”. Doamna consilier Ilie Maria
menționează că nu a folosit cuvântul tomberon ci doar că ”în apropierea casei părintești este o
râpă unde sunt aruncate gunoaie urât mirositoare”.

Se supune la vot procesul verbal din ședința ordinară a Consiliului local Dolhești din data
de 25 iulie 2016. Se aprobă cu 7 voturi ”pentru” și 6 ”împotrivă”.

Președintele de ședință dă cuvântul d-lui. primar Cristinel Neculai Bărculescu pentru a
prezenta punctul doi al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție
a bugetului comunei Dolhești, a situațiilor financiare și a anexelor la acestea întocmite pe
secțiunile de funcționare și dezvoltare în trimestrul I al anului 2016 precum și expunerea de
motive. Raportul la Proiectul de hotărâre este prezentat de dl. Pîntea Dumitru, consilier în cadrul
compartimentului financiar-contabil, achiziții publice, impozite și taxe, gestionare bunuri, buget.

Discuții:
Dl. consilier Darabă Cătălin consideră că aparatul de specialitate al primarului și-a făcut

datoria și a verificat înainte contul de execuție și din acest motiv Partidul Național Liberal aprobă
acest proiect.
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Dl. consilier Corduneanu Cristian anunță că, comisia de specialitate ”Învățământ, sănătate
și familie, muncă și protecție socială, activități social-culturale, culte, protecție copii, tineret și
sport„ și-a dat avizul favorabil pentru acest proiect.

Se supune la vot și se aprobă cu 13 voturi ”pentru”.
Dl. consilier Apetroae Nicolae atrage atenția asupra faptului că, consilierii PNL și UNPR

nu au votat ordinea de zi însă au votat proiectul de pe ordinea de zi.
Președintele de ședință dă cuvântul d-lui. primar Cristinel Neculai Bărculescu pentru a

prezenta punctul trei al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție
a bugetului comunei Dolhești, a situațiilor financiare și a anexelor la acestea întocmite pe
secțiunile de funcționare și dezvoltare în trimestrul II al anului 2016 precum și expunerea de
motive. Raportul la Proiectul de hotărâre este prezentat de dl. Pîntea Dumitru, consilier în cadrul
compartimentului financiar-contabil, achiziții publice, impozite și taxe, gestionare bunuri, buget.

Discuții:
Dl. consilier Corduneanu Cristian anunță că, comisia de specialitate ”Învățământ, sănătate

și familie, muncă și protecție socială, activități social-culturale, culte, protecție copii, tineret și
sport„ și-a dat avizul favorabil pentru acest proiect.

Dl. consilier Darabă Cătălin precizează că în bugetul inițial s-au prins 40.000 lei pentru
biserici, câte 10.000 lei pentru fiecare biserică. Domnul consilier întreabă dacă diferența rămasă
de acordat bisericilor și-a schimbat destinația.

Dl. Primar Cristinel Neculai Bărculescu asigură consilierii că acești bani nu și-au
schimbat destinația. Întârzierea acordării lor se datorează faptului că nu au fost aduse la primărie
toate documentele justificative privind cheltuielile efectuate din banii care au fost acordați.

Se supune la vot și se aprobă cu 13 voturi ”pentru”.
Se trece la punctul patru al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind modificarea

Organigramei și Statul de funcții al aparatului de specialitate al Primarului comunei Dolhești,
județul Suceava.

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu prezintă proiectul de hotărâre și expunerea de
motive. Raportul la Proiectul de hotărâre este prezentat de doamna secretar de comună, Rotaru
Nina.

Discuții:
Dl. consilier Darabă Cătălin întreabă dacă asistentul comunitar existent, în afară de

campanie electorală, are un raport de activitate lunar din care să reiasă activitatea pe care o
desfășoară.

Dna. consilier Ilie Maria face câteva observații. Unui om care are contract de muncă pe
perioadă determinată i se întrerupe contractul de muncă din motiv că nu a dat concurs, în
condițiile în care acel post nu a fost vacant. În acest sens dă un exeplu al unei pensionare de la
Inspectoratul Școlar Suceava care a fost menținută în funcție 3 ani după pensionare. Contractul
de muncă pe perioadă determinată putea fi încetat dacă era menționat în dispoziția de
angajare ”până la organizarea concursului”. O persoană cu contract de muncă pe perioadă
determinată are aceleași atribuții cu o persoană cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată.

În ceea ce privește ocuparea postului de secretar obiectează că a fost cu predilecție,
organizându-se examen de promovare și nu concurs la care să poată participa și alte persoane.
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Apreciază că există un asistent comunitar dar munca lui trebuie să se vadă într-un
document. Ar trebui să existe o mapă cu rapoartele de activitate ale asistentului comunitar. Dna.
consilier Ilie Maria solicită, în ședința următoare, să i se prezinte fișa postului asistentului
comunitar.

Bugetul comunei este limitat iar organigrama se face mai stufoasă. Postul nou de asistent
comunitar este cu predilecție. Sunt mulți tineri care vor să muncească, să li se acorde și lor
posibilitatea.

Dl. consilier Apetroae Nicolae amintește că a spus în anii anteriori, cand a mai fost
consilier, că este deacord cu ocuparea posturilor, indiferent de către cine. S-a spus că sunt destui
angajați. Trebuie găsite posibilități ca și la Valea Bourei să fie asigurate servicii medicale de
către un asistent comunitar și din acest motiv nu crede că poate fi refuzat un astfel de post.

Dl. consilier Darabă Cătălin anunță că Grupul Liberal nu că este împotriva acestui post ci
s-a auzit că este dedicat anumitor persoane.

Dl. primar Cristinel Neculai Bărculescu precizează că în comună ar trebui să fie 4
asistenți comunitari iar în prezent este doar 1. Dacă va avea posibilitate va angaja 4 asistenți.

Dl. consilier Apetroae Nicolae menționează că dna. asistentă comunitar nu are datoria de
a prezenta consilierilor fișa postului și activitatea desfășurată, le prezintă la primar și DSP
Suceava.

Dl. primar Cristinel Neculai Bărculescu menționează că organigrama nu este stufoasă.
Mai sunt posturi vacante pe care intenționează să le scoată la concurs.

Dna. consilier Ilie Maria amintește că a făcut o cerere pentru eliberarea unui document și
a trecut mult timp până a primit răspunsul, aducând chiar și un model de document întocmit de
dânsa. Aparatul de specialitate trebuie să fie activ și eficient.

Dl. primar Cristinel Neculai Bărculescu precizează că sunt respectate termenele legale în
soluționarea cererilor și nici o persoană nu a plecat de la primărie fără a i se rezolva problemele.

Dl. consilier Corduneanu Cristian întreabă cel fel de contract are consilierul primarului.
Dl. primar Cristinel Neculai Bărculescu răspunde că are contract pe perioadă determinată,

pe perioada mandatului primarului.
Dl. consilier Corduneanu Cristian întreabă dacă s-a dat concurs pentru ocuparea postului.
Dl. primar Cristinel Neculai Bărculescu răspunde că, consilierul primarului este numit

conform art. 66 din Legea 215/2001 republicată cu modificările și completările ulterioare.
Dna. consilier Ilie Maria precizează că consilierul primarului trebuie să fie angajat prin

concurs.
Dl. consilier Corduneanu Cristian întreabă de ce dna. secretar Rotaru Nina, dacă

răspundea de resursele umane la data angajării și prelungirii contractului individual de muncă pe
perioadă determinată a dlui. Corduneanu Toader, nu a făcut un referat că nu ar fi fost corectă
anagajarea acestuia.

Dna. viceprimar Ștefan Viorica precizează că toate dispozițiile se înaintează Instituției
Prefectului – Județul Suceava pentru verificarea legalității.

Dna. consilier Ilie Maria amintește de Durcă Ancuța, o fată săracă și bolnavă, căreia i s-a
încetat contractul de muncă. Se putea găsi și pentru ea un post în primărie ținând cont de situația
în care se află.

Se supune la vot și se aprobă cu 7 voturi ”pentru” și 6 ”împotrivă”.
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Președintele de ședință dă cuvântul d-lui. primar Cristinel Neculai Bărculescu pentru a
prezenta punctul cinci al ordinii de zi: Prezentarea adreselor: nr. 18273 din 12.08.2016, nr.
18216 din 18.08.2016 a Consiliului Județean Suceava și adresa nr. 15858/20/2 din 18.08.2016 a
Instituției Prefectului – Județul Suceava.

Președintele de ședință dă cuvântul d-nei. viceprimar Ștefan Viorica pentru a prezenta
punctul șase al ordinii de zi: Prezentarea adresei de înaintare către Consiliul Județean
Suceava – Direcția Drumuri și Poduri, nr. 3366 din 02.08.2016

Discuții:
Dna. viceprimar Ștefan Viorica anunță că, privind gunoaiele din râpa din apropierea casei

părintești a dnei. consilier Ilie Maria, s-au făcut verificări și se vor lua măsuri cât de curând.
Președintele de ședință dă cuvântul dnei. secretar de comună, Rotaru Nina, pentru a

prezenta punctul șapte al ordinii de zi: Prezentarea adreselor nr. 2020/PG din 10.02.2015 și nr.
9743/30 din 06.07.2015 a Instituției Prefectului – Județul Suceava.

Diverse:
Dl. consilier Corduneanu Cristian felicită pe dl. consilier Chirap Neculai pentru interesul

privind transparența. Dorește să știe câți bani s-au cheltuit pentru utilarea biroului primarului și
de la ce firmă s-a achiziționat, câți bani s-au cheltuit pentru gardul din fața primăriei și ce firmă a
executat lucrările, cu ce firmă s-au reparat drumurile, câti bani s-au cheltuit și de unde și dacă s-a
făcut selecție de oferte. Dl. consilier amintește că numărul maxim de ședințe pentru care se poate
acorda indemnizație, conform legii, este de o ședință de consiliu și 1-2 ședințe de comisii de
specialitate, pe lună. Conform Legii nr. 393/2004, indemnizația consilierilor este de 5% din
indemnizația lunară a primarului motiv pentru care sugerează primarului să inițieze un Proiect de
hotărâre prin care să se actualizeze indemnizația consilierilor.

Dl. consilier Chirap Neculai amintește că a cerut în ședința anterioară niște clarificări la
care nu a primit răspuns. Dorește să știe cât a costat podul de la Dolheștii Mici, balastatul
drumurilor, parcul, mutatul pământului de la grădinița de la Dolheștii Mici. Solicită și roagă în
același timp, ca până la ședința următoare să-i fie aduse la cunoștință sumele solicitate. Domnul
consilier, ca și dna. consilier Ilie Maria, dorește o cameră pentru consilieri unde să se poate
studia dosarele în liniște, pentru ca acestea să nu mai fie scoase din unitate. Deasemeni, mai
dorește să știe ce spații sunt concesionate sau închiriate, cât se plătește pentru aceste spații și
dacă contractele mai sunt valabile.

Dl. consilier Corduneanu Cristian propune ca iluminatul public să se pornească la ora
2200 iar dimineața până în jurul orei 630.

Dl. consilier Apetroae Nicolae aduce la cunoștință că, la Valea Bourei, când plouă, apa
iese pe asfalt. E înfundat podul de la Sandu. Tot la Valea Bourei, oamenii aruncă gunoaie în
Platonița iar în acest sens ar trebui luate măsuri, măcar să se pună niște afișe cu amenda pe care o
vor plăti cei care aruncă gunoaiele.

Dl. primar Cristinel Neculai Bărculescu răspunde întrebărilor formulate de dl. consilier
Corduneanu Cristian. Biroul primarului a fost mobilat cu ajutorul unor sponsori. Reparațiile de
pe drumurile comunale s-au făcut în prețul stabilit prin contactul de betonare. A fost convocat
constructorul și i s-a adus la cunoștință că dl. primar nu este de acord cu prețul licitat și că, din
ceea ce s-a interesat, prețul practicat de alte firme este mai mic. Din acest motiv în prețul stabilit
pentru betonarea drumului s-au făcut și reparațiile pe drumurile comunale. Constructorul a



6

acceptat iar în acest sens s-a încheiat un act adițional. Referitor la gardul din fața primăriei,
valoarea exactă este de 6000 lei, iar pentru aceasta a fost întocmit referat de necesitate, notă
justificativă și toate celelate documente care se regăsesc la dosarul de achiziție. Domnul primar
intenționează ca toate contractele de achiziții ale primăriei Dolhești să fie publicate pe site-ul
primăriei.

Privind solicitarea dlui. consilier Chirap Neculai de a aduce un audit extern, dl. primar
anunță că a fost la Camera Auditorilor Financiari unde i-au fost recomandați 3 auditori. Pentru că
în această perioadă au fost în concediu, se va lua legătura cu dumnealor după data de 1
septembrie. Vor fi auditați anii 2014-2016 iar dacă vor constata nereguli automat se vor extinde
verificările și la anii anteriori.

Referitor la iluminatul public se poate rezolva problema. Trebuie făcut în așa fel încât să
nu se dea toți banii primăriei pe lumină. De aceea se va programa iluminatul între orele 2100-100
și 400-630.

Domnul primar invită toți consilierii la deschiderea anului școlar 2016-2017. O felicită
public pe doamna secretar pentru rezultatul concursului, concurs desfășurat la București la sediul
ANFP.

Anunță consilierii că a obținut finanțare pentru reabilitarea Școlilor de la Dolheștii Mici și
Valea Bourei cu sumele pe care le-a solicitat și a demarat și cele 3 proiecte pentru drumuri,
pentru execuția cărora nu trebuie să contribuim cu nimic.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR COMUNĂ,

APETROAE Nicolae - consilier local ROTARU Nina - jurist


