ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOLHEŞTI

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 24.08.2015 în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local Dolheşti,
care are loc în sala de şedinţe al Primăriei comunei Dolheşti,ora 12,00.
Prin Dispoziţia primarului nr. 135 din 20 august 2015, au fost convocaţi un nr. de 13
consilieri în funcţie, cu invitaţia secretarului comunei nr.3056 din 20.08.2015.
Preşedintele de şedinţă, dl consilier, Crăciun Costică- viceprimar, 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 la şedinţă 11 consilieri, dl.consilier Befu Costel a
anunţat că are o problemă de serviciu şi nu poate participa la şedinţă şi dl. consilier Chirap Neculai
nu s-a prezentat la şedinţă.
Doamna secretar, Ştefan Viorica, anunţă, cvorumul este asigurat, şedinţa este legal constituită
şi lucrările şedinţei pot începe.
Preşedintele de şedinţă, dl consilier Crăciun Costică-viceprimar, declară deschise lucrările
şedinţei şi dă cuvântul dlui. primar, Darabă Cătălin Gheorghe pentru a prezenta Proiectul ordinei de
zi după cum urmează:
1. Prezentarea următoarelor acte legislative apărute şi adresele primite :
- prevederile OUG nr.27/2015 pentru completarea OUG nr.83/2014 privind
salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2015, precum şi alte măsuri în
domeniul cheltuielilor publice şi alte măsuri în domeniul cheltuielilor publice şi pentru
stabilirea unor măsuri bugetare.
- adresele nr. 61981 din 03.08.2015,nr.61987 din 04.08.2015 şi nr. 62085 din
13.08.2015 a Administraţiei Judeţene a Finanţelor Publice Suceava.
- adresa Instituţiei Prefectului –Judeţul Suceava nr. 12184 din 12.08.2015.
Prezintă: Ştefan Viorica-secretar comună
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2015.
Iniţiator: Darabă Cătălin Gheorghe-primar comună
Se supune la vot Proiectul ordinei de zi, se aprobă cu 11 voturi,,pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dnei secretar, Ştefan Viorica pentru a prezenta adresele
prevăzute în ordinea de zi, care fac referire la majorarea salariului pentru bugetari cu până la
12% şi condiţiile de acordare a acesteia.
În continuare, dă cuvântul dlui.primar, Darabă Cătălin Gheorghe pentru a prezenta Proiectul de
hotărâre şi raportul privind rectificare bugetului local pe anul 2015.
Discuţii:
Domnul consilier, Albu Costache- precizează faptul că,,este binevenită această lege, era necesar să
se mărească şi la bugetarii din învăţământ, sănătate şi administraţia publică că au salarii mici şi
comparativ cu cei de sus, guvernanţii care şi-au majorat salariile de trei ori, acest procent de 12%
este mic „ arată că este de acord cu proiectul de hotărâre şi cu majorarea de 12% pentru învăţământ
şi administraţia locală, precizând faptul că după Revoluţie primăriile au dus greul, guvernanţii au dat
legi peste legi,neclare şi primăriile pe plan local au de lucrat cu oamenii,cu pământurile şi alte multe
legi de aplicat.
Se supune la vot proiectul de hotărâre privind rectificarea de buget pe anul 2015, de majorare a
salariului personalului din Primărie cu 12% şi acordarea drepturilor salariale cuvenite la învăţământ,
proiect ce se aprobă cu 11 voturi,,pentru”, urmând ca primarul să emită dispoziţii nominale
privind majorarea salariului.
Alte discuţii nu sunt, preşedintele de şedinţă, dl. consilier, Crăciun Costică, declară închise
lucrările şedinţei Consiliului Local şi mulţumeşte pentru participare.

PREŞEDINTEDE ŞEDINŢĂ,
Crăciun Costică ,consilier local - viceprimar

SECRETAR COMUNĂ,
Ştefan Viorica

