
 
 
 
 
 
      ROMÂNIA                                                                                              

 JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOLHEŞTI 
 
 
 
                                                                PROCES VERBAL 
 
 
          Încheiat astăzi 30.06.2015, în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local   Dolheşti, care 
are loc în sala de şedinţe  a Primăriei comunei Dolheşti , ora 14,00. 
           Prin Dispoziţia  primarului  nr. 109 din 22.06.2015,au fost convocaţi un nr. de 13 
consilieri în funcţie,cu invitaţia secretarului comunei Dolhesti, nr. 2394 din 22.06.2015. 
          Preşedintele de şedinţă ,dna.consilier Pandelea Viorica  dă cuvântul dnei secretar, Ştefan 
Viorica pentru a  face prezenţa  nominală a consilierilor  prezenţi la şedinţă şi constată că din 13 
consilieri în funcţii, sunt  prezenţi  13 . 
        Dna secretar, Ştefan Viorica, anunţă că cvorumul este asigurat, şedinţa este legal constituită  
şi lucrările şedinţei pot începe. 
        Preşedintele de şedinţă, dna consilier Pandelea Viorica, declară deschise lucrările şedinţei  
şi dă cuvântul dlui primar pentru a prezenta Proiectul ordinei de zi, după cum urmează, dar 
înainte de a da citire la ordinea de zi, dl. primar anunţă că retrage punctul 5 al ordinii de zi, 
proiectul de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului păstoral în comuna Dolheşti, deoarece 
a apărut unele modificări la amenajament cu privire la scoaterea la licitaţie a păşunei  pe trupuri 
unui singur cioban, ceea ce nu se poate face deoarece nu se poate acoperi cu numărul de animale 
şi trebuie fiecare trup împărţit pe mai multe parcele pentru a putea participa mai mulţi ciobani pe 
un trup, în continuare prezintă următoarele puncte ale ordinei de zi :  

1.Supunerea  spre aprobare a  procesului verbal încheiat în şedinţa ordinară a 

Consiliului local  din data de 28 mai  2015. 

                                   Prezintă : Viorica Ştefan –secretar comună 

             2.Proiect de hotărâre  privind aprobarea  rectificării bugetului local al comunei 

Dolheşti pe anul 2015  

                                    Iniţiator: Cătălin Gheorghe Darabă-primar comună 

             3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării Organigramei şi 

Statului de funcţii al personalului din aparatul de specialitate al primarului pe anul 2015. 

                                    Iniţiator: Cătălin Gheorghe Darabă-primar comună 

             4. Proiect de hotărâre privind aprobarea ca imobilul Grădiniţa de copii din satul 

Dolheştii Mici, comuna Dolheşti,  judeţul Suceava să poarte denumirea de Grădiniţa de 

copii ,,Dumbrava  minunată”. 

                                  Iniţiatori: Pandelea Viorica –consilier local şi Crăciun Costică- 

                                                                                        viceprimar. 

             5. Proiect de hotărâre privind  aprobarea  Amenajamentului  pastoral în comuna 

Dolheşti ( retras de pe ordinea de zi) 

                                 Iniţiator: Cătălin Gheorghe Darabă –primar comună 

             6. Prezentarea adresei nr. 624/30/5 din 04.06.2015 a Instituţiei  Prefectului –judeţul 

Suceava . 

                                  Prezintă: Cătălin Gheorghe Darabă-primar comună 

            7. Prezentarea cererii nr. 2302 din 17.06.2015 a  dlor. consilieri locali: prof. 
Sandovici Valeriu şi prof. Albu Costache. 

                                 Prezintă :prof.Sandovici Valeriu şi prof.Albu Costache-consilieri locali 

            8. Diverse. 
     Se supune la vot ordinea de zi ,se aprobă cu 13 voturi,,pentru”. 

     Preşedintele de şedinţă, dna. consilier, Pandelea Viorica, dă cuvântul dnei secretar Ştefan 
Viorica pentru a pune în discuţie şi a supune spre aprobare procesul verbal încheiat în şedinţa 



 
ordinară a consiliului local din data de 28 mai 2015, discuţii nu sunt, se supune la vot ,se 

aprobă cu 13 voturi,,pentru”. 
        Preşedintele de şedinţă dă cuvântul dlui primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi 
expunerea de motive privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2015. Raportul la acest 
proiect de hotărâre este întocmit şi prezentat de dl. Pîntea Dumitru, contabil din cadrul 
Compartimentului contabilitate .Discuţii la acest proiect de hotărâre nu sunt ,se supune la vot se 

aprobă cu 13 voturi,,pentru”. 
          În continuare preşedintele de şedinţă, dna consilier, Pandelea Viorica dă cuvântul  
dlui.primar pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi expunerea de motive privind aprobarea 
modificării şi completării organigramei  şi statului de funcţii al personalului din aparatul de 
specialitate ala primarului comunei Dolheşti . 
        Discuţii: 
       Domnul consilier, Albu Costache- arată în cuvântul dumnealui că este de acord cu acest 
proiect de hotărâre deoarece este nevoie de un şofer pentru microbuzul şcolar. 
     Alte discuţii nu sunt, se supune la vot proiectul de hotărâre ,se aprobă cu 13 

voturi,,pentru”. 
        Preşedintele de şedinţă dă cuvântul dlui viceprimar, Crăciun Costică, iniţiatorul proiectului 
de hotărâre, pentru a-l prezenta împreună cu expunerea de motive privind  aprobarea ca 
imobilului, Grădiniţa de copii din satul Dolheştii Mici, să se numească Grădiniţa de copii 
,,Dumbrava minunată”. 
        Raportul la acest proiect de hotărâre este întocmit şi prezentat de consilierul juridic, Rotaru 
Nina . 
          Domnul  consilier, Befu Costel, arată că întrucât face parte din Comisia de cultură şi 
trăieşte un sentiment aparte, deoarece peste câţiva ani nu va mai fi în consiliul local şi cei care 
vor veni vor deroga această hotărâre şi va schimba  această denumire, este în dilemă să aprobe 
sau nu acest proiect, nu s-a explicat de unde vine această denumire şi ce motivaţie au avut 
iniţiatorii pentru a-i atribui acest nume de Dumbrava minunată. 
           Domnul consilier, Sandovici Valeriu, arată că dumnealui a făcut un proiect de hotărâre 
care a fost respins, i-a dat denumirea de Vasile Lazăr  care a fost învăţător, a avut o activitate 
şcolară  bogată, întreabă, care a fost motivaţia denumirii Dumbrava minunată? 
           Domnul viceprimar, Crăciun Costică- arată  că s-a primit avizul favorabil pentru de 
numirea Grădiniţei  de la Dolheştii Mici ,,Dumbrava minunată”. 
          Domnul consilier,Albu Costache- face observaţie cu privire la denumirea de Dumbrava 
Minunată, nu are nici o legătură cu prezentul sau trecutul comunei, întreabă dacă s-a trimis la 
Suceava proiectul  iniţiat de dl. Sandovici? 
          Discuţii nu mai sunt se supune la vot, se aprobă cu:  

                                                         -10 voturi,,pentru” 

                                                         - 2 voturi ,,împotrivă”-dl. consilier, Sandovici Valeriu şi  

                                                            dl. consilier, Albu Costache 

                                                         - 1 vot ,,abţineri”-dl. consilier,Befu Costel          
        Întrucât punctul 5 este retras de pe ordinea de zi, se prezintă în continuare punctul 6 al 
ordinii de zi, de către dl. primar,Darabă Cătălin, a adresei nr. 624/30/5 din 04.06.2015 a 
Instituţiei  Prefectului –judeţul Suceava . 
        Domnul consilier Sandovici Valeriu prezintă cererea nr. 2302 din 17.06.2015 privind  
necesitatea suplimentării în comună,  cu un medic de familie . 
        Domnul consilier,Albu Costache –arată în cuvântul dumnealui că înainte erau 3 medici la 
Dispensarul de la Dolheşti, a primit-o pe dna doctor Mercore în condiţii foarte bune, s-a 
prezentat într-o zi la cabinet pentru o trimitere la Iaşi  , nu era programat şi dna doctor l-a ţinut la 
uşă de la 11,30 la 15,30 ,a fost profesor în comună atâţia ani şi pentru o trimitere-l ţine la uşă că 
nu are programare, atunci au schimbat unele replici,dar până la urmă şi-a cerut scuze. Medicii 
trebuie să vorbească frumos cu pacienţii, blând şi nu trebuia să transforme în cabinet, acea 
cameră care era dotată cu toate cele trebuincioase pentru a locui aici, este nevoie de un medic 
local ,pentru o urgenţă să se poată apela la un medic în localitate, mai precizează faptul că nu 
vrea să se înţeleagă greşit, să fie  schimbată dna doctor Mercore, ci să se mai aducă un medic în 
comună. 



 
            Domnul consilier, Albu Neculai- arată în cuvântul lui, că, la dl.profesor Albu a fost 
altceva, el a fost  bolnav şi s-a prezentat la dna doctor, i-a vorbit frumos şi i-a dat un tratament 
bun . 
           Domnul consilier, Sandovici Valeriu –au fost barosani care au spus să se vândă tot, cei 
care vin din urmă să nu mai beneficieze de nimic, propune să nu se vândă localurile din comună 
şi este bine când se face concesionarea să nu se facă cu 1 leu/mp, dumnealui are un fiu în Anglia 
şi plăteşte 60 mil /an pentru o cămăruţă.Arată că Dispensarul a fost construit de oamenii din 
comună şi Baia comunală dacă era întreţinută ,se putea folosi şi astăzi. 
        Intervine în discuţie dl. consilier Albu Costache- arătând  că  dna doctor Mercore a solicitat 
să i să vândă Dispensarul, a fost o comisie la faţa locului  şi dumnealui a fost singurul care a 
intervenit şi nu a fost de acord  cu vânzarea, din comisie făcea parte o doamnă de la Dolhasca  
care insista că trebuie vândut Dispensarul şi i-a spus să vândă la ea în Dolhasca,  la  Dolheşti nu 
se vinde nimic, insistă că trebuie al II -lea medic în comună. 
        Domnul consilier Befu Costel-  completează pe anti-vorbitori , este un subiect sensibil 
deoarece este vorba de sănătate, orice iniţiativă este bine venită, indiferent că duce la progres ori 
la regres, era bine dacă se făcea un studiu câţi pacienţi sunt, poate are dreptate ea, trebuie culese 
unele informaţii  şi de la medic. 
       Domnul primar,Darabă Cătălin- răspunde dlor.consilieri,  că ar fi vorba pentru al III lea 
medic, doi sunt: unul la Dolheştii Mari şi unul la Dolheştii Mici , nu ştie în ce măsură depinde de 
Primărie sau Consiliul local, problema trebuie discutată la Direcţia de Sănătate. 
       Prezintă trei probleme pentru comună : una dintre ele este cea prezentată la început de an 
când s-a propus să se cumpere terenul de la Bendescu pentru cimitir, este o suprafaţă de 50 ari, se 
va da şi pentru cimitir ceva, restul pentru Primărie că este nevoie de spaţiu, dar trebuie adus un 
evaluator  care să stabilească un preţ ,în funcţie de categoria de folosinţă ,preţul de circulaţie în 
localitate, sunt mai multe repere de care trebuie să se ţină cont ; 
         - la  Dolheştii Mici s-a construit Grădiniţa, s-a predat construcţia, dar mai sunt de făcut 
multe lucrări , de utilităţi : apă, electricitate, trebuie făcute nişte alei acolo; 
        - o altă problemă este cea a păşunii, se vorbeşte în comună că primarul a vândut păşunea că 
are oi, apoi că a dat-o la pocăit, s-a făcut amenajamentul păstoral dar trebuie aduse unele 
modificări pentru trupuri, aşa cum s-a făcut acum nu se poate scoate la licitaţii trupul pentru mai 
mulţi ciobani, ci numai pentru unul, de aceea  trebuie modificat amenajamentul  pentru 
parcelarea trupurilor pentru a putea participa mai mulţi ciobani la licitaţii, acesta fiind şi motivul 
amânării proiectului de hotărâre. 
              Diverse:  
            Domnul consilier, Befu Costel, solicită  să se retragă de la şedinţă că are o problemă. 
            Domnul consilier, Sandovici Valeriu-  a  mai propus  această problemă şi revine la ea, să 
se efectueze muncă cu căruţaşii ; 
           -referitor la asociaţii, să se facă un statut  şi o metodologie după care să se lucreze, nu 
fiecare cum le taie capul ; 
           - la APIA nu s-a încercat de la început anumite relaţii şi nu trebuia  să poarte oamenii pe 
drumuri, i-au trimis la notar; 
         - s-a început cu furturile, să se facă controale cu poliţia, C.Dascălu a cosit fânul l-a pus în 
pari şi când s-a dus să-l aducă acasă  nu a mai găsit nimic; 
         - întreabă dacă proiectul de hotărâre iniţiat de dumnealui cu denumirea  Grădiniţei , Vasile 
Lazăr, a fost trimis la Suceava ?o să verifice acest lucru.. 
          Domnul primar,Darabă Cătălin – raspunde dlui consilier Sandovici, că poliţia nu este 
subordonată Primăriei, aşa mai merge cu ei seara prin sat, dar şi poliţia  are  lipsă de personal 
arată faptul că dl. Agafiţei şi dl. Albu când au fost primari au folosit păşunea în propagandă 
electorală. 
          Domnul consilier Chirap Neculai – propune şedinţele de  consiliul local să se stabilească 
după orele de program . 
          Domnul primar,Darabă Cătălin – prezintă o sentinţă civilă a Tribunalului Suceava privind 
excluderea din partidul PPDD  a celor doi consilieri locali Iftode Gheorghe şi Albu Neculai , 
sentinţa  fiind dată în favoarea lor, suspendând  Hotărârea Biroului partidului PPDD de excludere 
din partid. 



 
         Domnul consilier Albu Costache- precizează faptul să nu să ia cineva de activitatea  
dumnealui din timpul mandatului de primar, că muncit mult şi a scos terenul pentru  cetăţenii 
acestei comune ; 
          - întreabă cine ţine terenul de la Dispensar ? 
         - terenul de la  Şcoala de la Dolheştii Mici a fost a unei învăţătoare Vizitiu, dar Primăria i-a 
dat teren în schimb la Halta Veche. 
      Întrucât discuţii nu mai sunt, preşedintele de şedinţă, dna consilier,Pandelea Viorica, declară 
închise lucrările şedinţei şi mulţumeşte pentru participare. 
 
 
 
 
 
 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        
                                                                                                 SECRETAR  COMUNĂ, 

        Pandelea Viorica -consilier local                                                 Ştefan  Viorica 
 
 

 


