ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOLHEŞTI

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 31 .08.2015 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local Dolheşti, care are
loc în sala de şedinţe al Primăriei comunei Dolheşti,ora 14,00.
Prin Dispoziţia primarului nr. 140 din 25 august 2015, au fost convocaţi un nr. de 13
consilieri în funcţie, cu invitaţia secretarului comunei nr.3112 din 25.08.2015.
Preşedintele de şedinţă, dl consilier, Crăciun Costică, dă cuvântul dnei secretar, Ştefan
Viorica, pentru a face prezenţa nominală a consilierilor, din totalul de 13 consilieri în funcţie,sunt
prezenţi la şedinţă 13 consilieri.În continuare, doamna secretar, Ştefan Viorica, anunţă: cvorumul
este asigurat, şedinţa este legal constituită şi lucrările şedinţei pot începe.
Preşedintele de şedinţă ,dl consilier, Crăciun Costică, declară deschise lucrările şedinţei şi dă
cuvântul dlui. primar ,Darabă Cătălin Gheorghe pentru a prezenta Proiectul ordinei de zi după cum
urmează:
1. Supunerea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa ordinară a
Consiliului local Dolheşti din data de 14 iulie 2015.
Prezintă: Viorica Ştefan-secretar comună
2. Supunerea spre aprobare a procesului verbal încheiat încheiat în şedinţa
extraordinară a Consiliului local Dolheşti din data de 24 august 2015.
Prezintă: Viorica Ştefan-secretar comună
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Contului de execuţie a bugetului comunei
Dolheşti, a situaţiilor financiare şi a anexelor la acestea, întocmite pe secţiunile de funcţionare
şi dezvoltare în trimestrul II al anului 2015.
Iniţiator: Cătălin Gheorghe Darabă-primar comună
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de pază pe anul 2015 în comuna
Dolheşti, judeţul Suceava.
Iniţiator: Cătălin Gheorghe Darabă-primar comună
5. Proiectul de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti personalului didactic de
la Şcoala gimnazială,,Hatmanul Şendrea” Dolhesti, care solicită cheltuieli de deplasare pe 3
luni: aprilie,mai şi iunie 2015.
Iniţiator: Cătălin Gheorghe Darabă -primar comună
6. Prezentarea adreselor nr. 6241/30/5 din 26.05.2015, nr.9887/30/1 din 10.07.2015,
nr.11930/30 din 14.08.2015, nr.12578/30/1 din 18.08.2015 şi nr. 12586/30/1 din 18.08.2015 a
Instituţiei Prefectului- judeţul Suceava.
Prezintă:Cătălin Gheorghe Darabă -primar comună
7. Diverse.
Dl. primar anunţă că a apărut un e-mail cu o adresă de la ISU privind atenţionarea meteorologică
de caniculă care o va prezenta în şedinţă.
Se supune la vot Proiectul ordinei de zi, se aprobă cu 13 voturi,,pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dl. consilier Crăciun Costică dă cuvântul dnei secretar, Ştefan Viorica
pentru a prezenta primul punct al ordinei de zi: supunerea spre aprobare a procesului verbal
încheiat în şedinţa ordinară a consiliului local din 14 iulie 2015 ,discuţii la acest punct nu sunt ,se
supune la vot se aprobă cu 13 voturi,,pentru”.
Punctul doi al ordinei de zi, se supune la vot şi procesul verbal încheiat în şedinţa extraordinară
din data de 24 august 2015, întrucât nu sunt completări, se aprobă cu 13 voturi,,pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dl. Crăciun Costică dă cuvântul dlui.primar Darabă Cătălin pentru a
prezenta punctul trei al ordinei de zi proiectul de hotărâre şi expunerea de motive pentru
aprobarea Contului de execuţie a bugetului comunei Dolheşti, a situaţiilor financiare şi a
anexelor la acestea, întocmite pe secţiunile de funcţionare şi dezvoltare în trimestrul II al
anului 2015.Raportul la proiectul de hotărâre este întocmit şi prezentat de dl. contabil Pîntea
Dumitru din cadrul Compartimentului contabilitate,buget finanţe.
Discuţii la acest proiect de hotărâre nu sunt, se aprobă cu 13 voturi,,pentru”.

În continuare dl. primar, Darabă Cătălin prezintă punctul patru al ordinei de zi, proiectul
de hotărâre şi expunerea de motive privind aprobarea Planului de pază pe anul 2015 în
comuna Dolheşti, judeţul Suceava.
Raportul la acest proiect de hotărâre este întocmit şi prezentat de consilierul juridic, dna. Rotaru
Nina.
Discuţii nu sunt la acest punct, se supune spre aprobare proiectul de hotărâre, care se aprobă cu
13 voturi,,pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dl. Crăciun Costică dă cuvântul dlui.primar, Darabă Cătălin pentru a
prezenta punctul cinci al ordinei de zi, proiectul de hotărâre şi expunerea de motive privind
aprobarea drepturilor băneşti personalului didactic de la Şcoala gimnazială ,,Hatmanul
Şendrea” Dolheşti, care solicită cheltuieli de deplasare pe 3 luni: aprilie,mai şi iunie 2015.
Raportul la acest proiect de hotărâre este întocmit şi prezentat de dl. Pîntea Dumitru-contabil din
cadrul Compartimentului contabilitate.
Discuţii:
Domnul consilier, Albu Costache: arată în cuvântul dumnealui că sunt elevi care fac naveta la
oraş, li se plăteşte transportul la valoarea unui abonament şi pentru cadrele didactice să li se
plătească tot la această valoare al abonamentului, pe ruta parcursă de fiecare. Pe timpul dumnealui
se mergea la elevi acasă, acum nu se mai practică această activitate care aducea rezultate pozitive.
Domnul primar, Darabă Cătălin- arată că este omul transparenţei, există la dosar copii după
borderou cu fiecare persoană şi suma cuvenită, calculată la valoarea abonamentului.
Alte discuţii nu mai sunt la acest proiect de hotărâre, se supune la vot,se aprobă cu 13
voturi,,pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dl. consilier, Crăciun Costică- viceprimar,dă cuvântul dlui. primar pentru
a prezenta punctul 6 al ordinei de zi, adresele nr. 6241/30/5 din 26.05.2015, nr.9887/30/1 din
10.07.2015, nr.11930/30 din 14.08.2015, nr.12578/30/1 din 18.08.2015 şi nr. 12586/30/1 din
18.08.2015 a Instituţiei Prefectului- judeţul Suceava şi adresa de la ISU privind atenţionarea
meteorologică de caniculă care a apărut astăzi prin e-mail.
Se trece la punctul 7 al ordinei de zi, probleme diverse:
Domnul primar,Darabă Cătălin- sunt câteva puncte strategice – Grădiniţa la Dolheştii Mici, de
făcut alei şi la început de an şcolar o va sfinţi, unde sunt invitaţi toţi consilierii;
- de achiziţionat terenul pentru cimitir, s-a depus o ofertă de preţ din partea vânzătorului, dar
trebuie adus un specialist pentru evaluarea terenului;
- o problemă este cu păşunea, vin atâtea adrese de la Prefectură şi de la Direcţia agricolă cu
modificări ale legii, trebuie făcut caietul de sarcini şi documentaţia pentru scoaterea la licitaţie, de
încasat nu se poate încasa bani de păşunat, nu dă voie legea şi anul acesta va rămâne aşa .
Domnul consilier Sandovici Valeriu – trebuie luate măsuri pentru prevenirea incendiului,
propune să amenajeze ştrandul pentru acumularea unei cantităţi de apă în caz de incendiu, în Şomuz
nu este apă nu ai ce lua, în caz de incendiu.
Domnul consilier,Albu Costache- sunt multe proiecte de hotărâre aprobate care nu sunt realizate,
dl. primar să facă studiul de fezabilitate pentru construirea grădiniţei la Dolheştii Mari,este centrul
comunei şi nu este o grădiniţă?
Domnul primar, Darabă Cătălin- răspunde dlui consilier, Albu Costache, că a stat de vorbă cu o
firmă de consultanţă şi nu s-au depus cereri pentru aşa ceva, îşi doreşte construirea unei grădiniţe şi
la Dolheştii Mari dar când va fi posibilitatea, deocamdată politicul îşi spune cuvântul.
Domnul consilier, Sandovici Valeriu- arată că preoţii nu merg prin sat la bătrâni să mai stea de
vorbă, să le întindă o mână de ajutor,aşa cum se practică prin alte părţi,trebuie sugerată ideea şi aici
în comună;
- a aflat că a fost violată o elevă , să se ia act de această situaţie şi şcoala, să mai meargă pe
acasă la elevi să mai stea de vorbă cu părinţii ;
- trebuie create locuri de muncă, olăritul se practica pe vremuri în această comună, împletiturile
din răchită, fabricarea cărămizilor ;
- să se prindă bani şi pentru acoperişul şcolii vechi din Dolheştii Mari, este o şcoală veche şi
plouă în ea, deoarece are acoperişul spart;
- referitor la muzeu, nu se mai aude nimic de el; în continuare dl. consilier, îl felicită pe dl.
primar de ceea ce a realizat.

Domnul primar- răspunde dlui. consilier, că a dat bani foarte mulţi anul acesta la şcoală, la anul
poate vor mări bugetul şi va merge pe proiecte, propune să se pună cineva în locul lui şi să vadă ce
va putea face dacă nu ai bani, ştie că trebuie acoperită şcoala şi de construit grădiniţa;
- PSD-ul nu prea a ţinut cont de culoarea politică şi nu s-a dat aşa de mulţi bani pentru investiţii,
s-a dat la şcoli, la comuna Dolheşti a dat 1,7 miliarde lei pentru alimentarea cu apă, cu aceşti bani
încearcă să vorbească cu constructorii să cumpere un bazin pentru apă.
-la lucrările efectuate la alimentarea cu apă s-au cheltuit mulţi bani pe avize care au fost din
bugetul local;
- referitor la muncitorii care lucrează la diferite lucrări nu poţi să-i obligi să-şi deschidă firmă .
Alte discuţii nu sunt ,preşedintele de şedinţă, dl. consilier, Crăciun Costică- viceprimar, declară
închise lucrările şedinţei Consiliului Local şi mulţumeşte pentru participare.
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