ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
COMUNA DOLHEŞTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 14 iulie 2015 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local al comunei
Dolheşti, judeţul Suceava, ora 17,00

Prin Dispoziţia primarului nr.127 din 08.07.2015, au fost convocaţi un număr de 13 consilieri
în funcţie şi invitaţi sub semnătură de secretarul comunei cu invitaţia nr.2601 din 08.07.2015 pentru data
de 14 iulie 2015, ora 17,00 la sala de şedinţe din cadrul Primăriei comunei Dolheşti, judeţul Suceava.
Preşedintele de şedinţă, doamna Viorica Pandelea, deschide lucrările şi dă cuvântul
secretarului comunei dna.Viorica Ştefan pentru a face apelul nominal al consilierilor prezenţi la şedinţă.
Din cei13 consilieri locali invitaţi, în urma apelului, constată că la şedinţă sunt prezenţi 12 consilieri, un
consilier lipsă, fiind cu probleme –dl.Albu Neculai.
Secretarul comunie anunţă că este asigurat cvorumul, şedinţa este legal constituită şi poate
începe lucrările.
Preşedintele de şedinţă dă cuvântul dlui.primar Cătălin-Gheorghe Darabă pentru a prezenta şi
supune la vot proiectul ordinii de zi, şi anume:
1. Supunerea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa ordinară a consiliului
local din data de 30 iunie 2015.
Prezintă: Ştefan Viorica, secretar comună.
2.Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă a consiliului local pe o
perioadă de 3 luni: august, septembrie şi octombrie 2015.
Iniţiator: Viorica Pandelea, consilier local.
3. Prezentarea adreselor nr. 7506/30/1 din 29.06.2015 şi nr.9743/30 din 06.07.2015 şi în
plus adresa nr.9887/30/1 din 10.07.2015 primită azi 14.07.2015.
Prezintă: Cătălin-Gheorghe Darabă, primar.
4. Probleme diverse.
Modificări la ordinea de zi nu sunt şi iniţiatorul supune la vot proiectul ordinii de zi, care se
aprobă de toţi consilierii prezenţi la şedinţă, cu 12 voturi”pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul secretarului comunei pentru a prezenta primul punct al
ordinii de zi. Intreabă dacă sunt obiecţii la cele prezentate şi întrucât nu sunt, supune spre aprobare
procesul verbal al şedinţei din 30.06.2015, care se aprobă cu 12 voturi”pentru”.
Punctul doi al ordinii de zi este prezentat de dna.Viorica Pandelea, iniţiatorul proiectului de
hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă de 3 luni, care prezintă atât proiectul de hotărâre cât şi
expunerea de motive la proiect. Raportul de specialitate este prezentat de compartimentul juridic.
Discuţii la proiect nu sunt, se supune la vot proiectul de hotărâre care se aprobă de toţi cei
prezenţi cu 12 voturi”pentru”.
La punctul trei al ordinii de zi, dl.primar prezintă toate cele 3 adrese, spre luare la cunoştinţă
de către consilierii prezenţi.
Preşedintele de şedinţă, dna.Viorica Pandelea la punctul 4 al ordinii de zi, probleme diverse,
roagă consilierii locali să se înscrie la cuvânt dacă au alte probleme. Ia cuvântul domnul primar, care

arată că începând cu data de 3 august 2015 va pleca în concediu până la 10 zile, timp în care va fi
înlocuit de viceprimarul comunei prin dispoziţie. Consilierii au luat cunoştinţă şi sunt de acord.
Consilierul local, dl.Chirap Neculai întreabă lămuriri cu privire la parcelarea păşunii Parchet,
cum s-a făcut şi pentru cine, „pt.dl. Cezar Chioaru” Dl.primar răspunde că se va organiza licitaţie publică
şi nu ştie acum cine va câştiga.
Dl.consilier Sandovici Valeriu are 3 aspecte de prezentat: 1- să nu se uite de cumpărat terenul
din spatele primăriei, să se mai sune la dl.Bendescu că e în vârstă.
2- pentru anul 2016, să se prindă în buget fonduri pe a acoperi Şcoala veche din Dolheştii Mari;
3-să se atenţioneze proprietarii de păşuni la Blagani să cosească iarba sau să o dea celor care au animale,
că trebuie furaje pentru iarnă.
Dl.primar răspunde că la toate întâlnirile cu cetăţenii atenţionează de cosit, probleme de
curăţenie şi salubrizare, mai arată că trebuie să schimbe tabla de pe căminul cultural că e degradată, dar
tot cu bugetul din 2016. De asemenea, la Grădiniţa de copii din Dolheştii Mici sunt necesare lucrări de
amenajare spaţiu joacă, împrejmuiri şi nu prea are fonduri. Cât priveşte terenul de la Bendescu, l-a
contactat, dar trebuie să depună o cerere de vânzare, se va mai vorbi la un telefon.
Ia cuvântul dl.Albu Costache care atenţionează pe dl.primar ca răspunsurile la întrebări să se
dea la sfârşit şi nu imediat după ce vorbesc consilierii. Mai arată că s-a întâlnit cu un cetăţean Roman
Costache care l-a rugat să anunţe primăria că râpa din apropierea sa se tot surpă şi să se ia măsuri. De
asemenea, că în satul Valea Bourei sunt două cazuri speciale, şi anume: doi tineri trebuie ajutaţi în sensul
să li se găsească de serviciu. Este vorba despre Marian Victor, fiul fostului învăţător pe al cărui teren este
construită şcoala, ar trebui de intervenit la inspectorat pentru a –i găsi un post de învăţător sau altceva.,
precum şi de Cotigă Florin care a absolvit Facultatea de teologie şi nu a găsit serviciu. Poate este vreo
posibilitate de profesor religie în şcoli. Are o situaţie foarte grea, să se găsească o soluţie, să se intervină
la Prefectură. Dl.Albu Costache arată cu privire la adresele citite de dl.primar, că este o bătaie de joc în
perioada asta cu atâtea legi. Ce fel de legi sunt pentru pajişti, nici paznici la vite nu sunt. Să se intervină
pentru îmbunătăţirea pajiştilor.
Din nou ia cuvântul dl.Sandovici Valeriu şi arată că există ură în şcoli. Cu Marian Victor se
putea primi ca suplinitor la şcoală, iar pentru Cotigă Florin să se facă o adresă la Suceava şi să se
intervină pentru un post.
Dl.primar, arată cu privire la Cotigă F.că aşa fiind nu are un comportament civilizat, se dă
că ştie tot, ba chiar l-a dat la poliţie pentru un titlu de proprietate eliberat de dl.Albu Costache şi l-a dat
chiar în judecată pentru abuz de putere, a trebuit să –l lămurească că nu are dreptate privind
amplasamentul şi cu actele. Dar totuşi, a intervenit la preotul din Parohia Valea Bourei poate există vreo
posibilitate pentru serviciu, însă Cotigă F. a dorit casa parohială să stea în ea, că el este intelectual şi nu
vrea orice. Iar cu dl.Marian Victor, trebuia ajutat când a terminat liceul, acum sunt nişte condiţii să
îndeplineşti şi este examen anual chiar şi de suplinitor, poate să participe.
In urma acestor discuţii, se retrag de la şedinţă 4 consilieri locali:Chirap Neculai, Roman
Mihai, Iftode Ghe şi Agafiţei Petru.
Dl.primar, informează că va scoate la concurs postul de şofer pe maşina şcolii şi se va
respecta legea concursului.
Nefiind alte discuţii, se declară inchise lucrările şi se mulţumeşte de participare.
Preşedinte de şedinţă,
Viorica Pandelea

Secretar comună,
Viorica Ştefan

