
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOLHEŞTI

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 30.10.2015 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local Dolheşti, care are
loc în sala de şedinţe al Primăriei comunei Dolheşti , ora 12,00.

Prin Dispoziţia primarului nr.225 din 23.10.2015,au fost convocaţi un nr. de 13 consilieri
în funcţie,cu invitaţia secretarului comunei nr.3880 din 23.10.2015 .

Secretarul comunei, dna. Ştefan Viorica ,face prezenţa nominală a consilierilor şi constată că
din 13 consilieri în funcţii, sunt prezenţi 11 consilieri , dl. consilier Albu Neculai şi dl. consilier
Chirap Neculai au anunţat că au o problemă personală şi nu pot veni la şedinţă . Dna secretar, Ştefan
Viorica anunţă că este asigurat cvorumul ,şedinţa este legal constituită, 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 cadrul şedinţei
extraordinare a Consiliului local din data de 18 septembrie 2015 .

Prezintă: Ştefan Viorica-secretar comună
2. Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pe 3 luni.

Iniţiator: Crăciun Costică -consilier local
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2015.

Iniţiator: Darabă Cătălin Gheorghe-primar comună
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru

anul 2016.
Iniţiator: Darabă Cătălin Gheorghe-primar comună

5.Proiect de hotărâre privind aprobarea burselor şcolare în trimestrul I al anului şcolar
2015-2016.

Iniţiator: Darabă Cătălin Gheorghe
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de eliberare a autorizaţiei de

funcţionare a unităţilor de alimentaţie publică(restaurante, baruri şi alte activităţi de servire a
băuturilor) în comuna Dolheşti, judeţul Suceava.

Iniţiator:Darabă Cătălin Gheorghe-primar comună
7. Proiect de hotărâre privind stabilirea şi aprobarea nivelurilor impozabile,impozitele

şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor pe anul 2016
Iniţiator: Darabă Cătălin Gheorghe-primar comună

8. Proiect de hotărâre privind însuşirea şi aprobarea Raportului de evaluare
extrajudiciară a suprafeţei de 5100 mp teren intravilan, situat în satul Dolheştii Mari,(spatele
Primăriei) şi constituirea unei comisii de negociere a preţului pentru achiziţionarea acestui
teren.

Iniţiator: Darabă Cătălin Gheorghe-primar comună
9. Prezentarea adreselor nr.1466/30/1 din 17.09..2015,nr. 15960/30/1 din 05.10.2015, nr.

16355/30/1 din 09.10.2015, a Instituţiei Prefectului-Judeţul Suceava
Prezintă: Rotaru Nina-consilier juridic

10. Prezentarea expunerii de motive a consilierilor locali: dl. Sandovici Valeriu,dl. Albu
Costache şi dl. Befu Costel, pentru impunerea conducătorilor de atelaje de a efectua 3 zile,
activitate în folosul comunităţii.

Prezintă: Sandovici Valeriu-consilier local
11. Probleme diverse.

Se supune la vot ordinea de zi ,se aprobă cu 11 voturi,,pentru”.



Preşedintele de şedinţă,dl consilier Crăciun Costică , dă cuvântul dnei secretar ,Ştefan Viorica ,
pentru a prezenta punctul unul al ordinei de zi, procesul verbal încheiat în şedinţa extraordinară
din data de 18.09.2015.

Discuţii şi completări la procesul verbal nu sunt ,se supune la vot procesul verbal încheiat în
şedinţa extraordinară din data de 18.09.2015 ,se aprobă cu 11 voturi,,pentru”.

Preşedintele de şedinţă dl. viceprimar al comunei Dolheşti, Crăciun Costică, consilier local
prezintă punctul doi al ordinei de zi, Proiectul de hotărâre şi expunerea de motive privind
aprobarea preşedintelui de şedinţă pe 3 luni .Raportul la acest proiect de hotărâre este întocmit şi
prezentat din partea Compartimentului juridic şi resurse umane de dna Rotaru Nina, discuţii la acest
proiect nu sunt, se supune la vot, se aprobă cu 11 voturi ,pentru”.

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul dlui.primar Darabă Cătălin pentru a prezenta punctul
trei al ordinei de zi, proiectul de hotărâre şi raportul la acest proiect privind aprobarea rectificării
bugetului local pe anul 2015.Raportul din partea Compartimentului de contabilitate este întocmit şi
prezentat de dl. Pîntea Dumitru-contabil. Discuţii la acest proiect nu sunt, se supune la vot, se
aprobă cu 11 voturi,,pentru”.

Preşedintele de şedinţă, dl. Crăciun Costică, viceprimar,consilier local dă cuvântul dlui primar,
Darabă Cătălin pentru a prezenta punctul patru, proiectul de hotărâre şi expunerea de motive
privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice pentru anul 2016.Raportul la acest proiect
este întocmit şi prezentat de dna Rotari Nina,consilier juridic. Discuţii la acest punct nu sunt, se
supune la vot, se aprobă cu 11 voturi,,pentru”.

În continuare, dl. primar prezintă punctul cinci al ordinei de zi, proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive privind aprobarea burselor şcolare în trimestrul I al anului şcolar 2015-
2016.Raportul la acest proiect este întocmit şi prezentat de dl. contabil, Pîntea Dumitru.

Discuţii la acest proiect nu sunt, se supune la vot, se aprobă cu 11, voturi,,pentru”.
Preşedintele de şedinţă, Crăciun Costică, prezintă punctul 6 al ordinei de zi, dă cuvântul

dlui primar, Darabă Cătălin pentru a prezenta proiectul de hotărâre şi expunerea de motive privind
aprobarea Regulamentului de eliberare a autorizaţiei de funcţionare a unităţilor de alimentaţie
publică(restaurante, baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor) în comuna Dolheşti, judeţul
Suceava. Raportul la acest proiect este întocmit şi prezentat de dl. Darabă Daniel inspector principal
din cadrul Compartimentului de contabilitate.

Dicuţii:
Domnul consilier, Befu Costel- arată în cuvântul lui că sunt mai multe magazine din comună

care distribuie băuturi alcoolice la pahar, în satul D.Mici, la Pelin, are şi bar şi magazin, în Valea
Bourei. Domnul Darabă Daniel răspunde dlui. consilier local, Befu Costel că depinde fiecare ce
obiect de activitate are în autorizaţia de funcţionare

Alte discuţii nu sunt, se supune la vot, se aprobă cu 11 voturi,,pentru” .
Se prezintă de către dl. primar, Darabă Cătălin, punctul şapte al ordinei de zi, proiectul de

hotărâre şi expunerea de motive privind stabilirea şi aprobarea nivelurilor impozabile,impozitele şi
taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi a amenzilor pe anul 2016 în comuna Dolheşti,
judeţul Suceava.Raportul la acest proiect de hotărâre este întocmit şi prezentat de dl. Darabă Daniel,
inspector principal din cadrul Compartimentului contabilitate.

Discuţii:
Domnul consilier local, Sandovici Valeriu- arată în cuvântul dumnealui că terenul este mai slab

la drumul judeţean decât în lan, întreabă dacă există cineva care să verifice prin comună dacă sunt
construcţii noi fără autorizaţii de construire şi dacă sunt cetăţeni care nu şi-au plătit impozitele şi
taxele locale şi ce măsuri se iau cu aceştia?

Domnul Darabă Daniel răspunde dlui consilier local, că anul trecut s-au făcut propriri pe pensii iar
celor fără venituri s-au făcut dosare pentru muncă în folosul comunităţii .

Domnul consilier local, Befu Costel- arată că s-a strecurat o anomalie în prezentarea dlui
primar cu privire la taxa stabilită pentru nelucrarea terenului timp de 2 ani consecutivi, de 100% în
proiectul de hotărâre şi în expunerea de motive s-a prevăzut 200% ?

Doamna secretar, Ştefan Viorica, răspunde că nu s-a făcut nici o eroare, în expunerea de
motive s-a propus o sumă şi în proiect altă sumă, consiliul local trebuie să stabilească cu cât la sută
se va mări această taxă.



Domnul primar,răspunde dlui. consilier Sandovici, că se fac verificări de către salariaţii
Primăriei cu privire la construcţii noi şi se vor mai face şi pentru extinderi de locuinţe şi nu le-au
declarat la registrul agricol în vederea impozitării.

Domnul consilier Rotariu Petru – întreabă cine verifică aceste terenuri dacă sunt lucrate sau nu?
Domnul consilier, Sandovici Valeriu arată că terenul este scump de lucrat, pentru 10 prăjini de

lucernă la costat 400 lei şi nu a scos nimic de pe el.
Alte discuţii nu sunt se supune la vot, se aprobă cu 11 voturi,,pentru” şi se stabileşte pentru

terenul nelucrat o taxă de 100% aşa cum este în proiectul de hotărâre.
Punctul 8 al ordinei de zi este prezentat de dl. primar,Darabă Cătălin Gheorghe-proiecul de

hotărâre şi expunerea de motive privind însuşirea şi aprobarea Raportului de evaluare extrajudiciară
a suprafeţei de 5100 mp teren intravilan, situat în satul Dolheştii Mari,(spatele Primăriei) şi
constituirea unei comisii de negociere a preţului pentru achiziţionarea acestui teren.Raportul la acest
proiect de hotărâre este întocmit din partea Compartimentului contabilitate de dl. contabil Pîntea
Dumitru şi din partea Compartimentului juridic şi resurse umane de dna consilier juridic, Rotaru
Nina.În continuare dl. primar, Darabă Cătălin arată că zilnic vin persoane la el că nu mai sunt locuri
în cimitir, s-a gândit să achiziţioneze acest teren fiind în continuarea cimitirului şi acum este
momentul să extindă cimitirul, toate magaziile din spatele Primăriei sunt rele şi sunt trecute la casare
ar fi momentul să construiască o magazie în care să depoziteze lemne şi alte materiale ,sunt aduse
containere pentru gunoi şi nu are unde să le depoziteze ,le ţine afară şi există riscul să fie furate,
trebuie făcut un garaj în speranţa că va achiziţiona o maşină de pompieri şi maşina pentru şcoală nu
are unde să o ţină.

Discuţii:
Domnul consilier, Sandovici Valeriu-propune să se grăbească pentru a se cumpăra acest teren

pentru Primărie deocamdată, după care se va vedea şi de cimitir şi altele ,felicită pe domnul primar
pentru acest proiect. Alte discuţii nu sunt se supune la vot, cu 9 voturi,,pentru” şi 2 abţineri,
dl.consilier Iftode Gheorghe şi dl. consilier Roman Mihai din 11 consilieri prezenţi la şedinţă
fiind o hotărâre cu privire la patrimoniul comunei se aprobă conform art.45 alin(3)cu 2/3 din
consilierii în funcţie,cvorum este asigurat, proiectul de hotărâre este aprobat.

Preşedintele de şedinţă, dl. Crăciun Costică prezintă punctul nouă, dă cuvântul dnei. Rotaru
Nina consilier juridic pentru a prezenta adresele nr.1466/30/1 din 17.09..2015,nr. 15960/30/1 din
05.10.2015, nr. 16355/30/1 din 09.10.2015, a Instituţiei Prefectului-Judeţul Suceava .

Domnul consilier local, Sandovici Valeriu prezintă punctul zece al ordinei de zi, expunerea de
motive pentru impunerea conducătorilor de atelaje de a efectua 3 zile, activitate în folosul
comunităţii.

Domnul consilier local Befu Costel ,iniţiatorul acestui proiect alături de dl. consilier Sandovici
Valeriu şi dl. Albu Costache, vine cu completări şi arată că iniţiază acest proiect de hotărâre în urma
discuţiilor în şedinţele consiliului local, este de acord să se lucreze pentru comună dar să fie până la
o anumită vârstă, pe cei mai bătrâni cum este şi tatăl lui, abia se mişcă, ce activităţi să facă.
Domnul consilier Sandovici Valeriu, intervine în discuţie şi arată că vârsta maximă pentru aceştia,
să fie de 60 ani.

Domnul consilier Agafiţei Petru- intervine şi arată că este bine gândit dar să se facă şi pentru cei
cu tractoare, care au remorcuţe şi cară lemne şi altele, cei în vârstă să fie scutiţi, să fie valabil pentru
cei tineri care pot munci.

Domnul consilier, Sandovici Valeriu vine cu completări şi arată că cei care nu prestează aceste
3 zile de muncă să plătească contravaloarea de 100 lei pe an .

Punctul 11 al ordinei de zi- Diverse:
Domnul consilier, Befu Costel- prezintă o problemă pentru care trebuie să dea răspuns unui

cetăţean din comună fiind întrebat ,de ce nu se acordă despăgubiri pentru calamităţi provocate de
secetă, în comuna Dolheşti ?

- o altă problemă, arată că este membru în Consiliul de administraţie la şcoală şi în data de
21.10.2015 a avut loc o şedinţă care a fost constructivă, s-a discutat să fie transparenţă între Şcoală
şi Primărie, dna directoare a prezentat un raport de activitate a şcolii şi a observat că au fost rezultate
foarte bune, copii olimpici cu rezultate care nu se cunosc, ar fi bine să fie ajutaţi;

- este necesar amenajarea unei biblioteci şcolare şi a unei sală de lectură;
- numărul de elevi scade şi creşte violenţa în şcoală ,la noi nu sunt probleme de genul acesta,



- propune să fie stimulate cadrele didactice pentru diverse ocazii: de ziua învăţătorului, ziua
femeii,etc;

- crede că medicul din localitate nu colaborează cu şcoala ,vor să aducă alt medic în localitate;
- trebuie pusă o gazetă în faţa şcolii pentru a afişa rezultatele obţinute;
- conducerea şcolii solicită din partea Consiliului local şi Primăriei un sprijin material pentru

întreţinerea şi curăţenia în şcoală;
- un proiect de hotărâre privind construirea unei grădiniţe în satul Dolheştii Mari la fel ca în

satul Dolheştii Mici, va face el un proiect şi împrejmuire la şcoala Dolheştii Mari şi Dolheştii
Mici,intervine domnul consilier, Albu Costache anunţă că este proiect de hotărâre privind
construirea unei grădiniţe în satul Dolheştii Mari ,aprobată de consiliul local, numai să fie pusă în
executare;

- propune să fie prins în bugetul local pe anul 2016 o sumă pentru a trimite doi elevi în tabără
şcolară.

Domnul consilier, Albu Costache- arată că în şcoală a fost sală de lectură,bibliotecă ce s-a făcut
cu atâtea volume de cărţi ? ar fi trebuit şcoala să poarte numele dlui profesor Sandovici Valeriu, fost
director de şcoală mulţi ani,un scriitor de seamă, în încheierea cuvântului mulţumeşte pentru cei care
au fost alături de suferinţa dumnealui într-un moment foarte greu, de pierdere a fiului.

Domnul consilier local, Sandovici Valeriu- arată în cuvântul dumnealui că nu dă un răspuns
domnului consilier Befu, dar seceta nu a afectat la noi aşa de mult ca în sud, nu ştie dacă a fost
prinsă şi comuna Dolheşti la calamităţi, dar oamenii au dus acasă produse;

-când a fost la noi, dna Beclea, multicampioană, de ce nu i s-a sugerat să facă o sală de sport
aici ;

- şcoala veche este un monument, trebuie acoperită să nu se degradeze de tot;
- trebuie colaborare între instituţii din comună, nu cu ifose din partea unora, trebuie să se

analizeze rezultatele la admitere în liceu, nu pentru o diplomă gata sunt rezultate ,acum foarte uşor se
obţin diplome şi tabere să organizeze şcoala;

Domnul primar,Darabă Cătălin Gheorghe- arată în cuvântul lui că s-au adunat cam multe, a
fost o răceală între el şi directoare nu între Primărie şi Şcoală,

-bani la şcoală s-au dat, trebuie un W la grădiniţă la Dolheştii Mari, Inspectoratul este politic
şi bineînţeles că este de partea şcolii;

- grădiniţa din Dolheştii Mici s-au alocat fonduri europene, când se va prinde şi pentru
Dolheştii Mari se va face şi aici;

- bibliotecă este în comună şi bibliotecar,dar este şi la şcoală ;
- dacă se va prinde fonduri europene se va face şi drumurile, este un proiect fiind prins

drumul până în Corniş,la Iftode la Dolheştii Mari şi la Dolheştii Mici în spatele bisericii ;
- la proiectul cu apa s-a alocat o anumită sumă de bani, nu ajung, dar trebuie modificat

proiectul pentru achiziţionarea unui bazin, în proiect se prevede bazin din beton acum se fac din
fibră de sticlă şi este nevoie de făcut proiect de hotărâre privind modificarea proiectului lucrării şi
aprobat de consiliul local;

- mulţumeşte că s-a votat proiectul cu achiziţionarea terenului din spatele primăriei ;
- este de acord cu proiectul dlui consilier, Sandovici Valeriu, dar va vedea cum să-l facă;
- este nevoie de om de serviciu la Cămin ,la Şcoală, dar Primăria nu poate angaja pentru şcoală;
- este nevoie de o centrală la Dolheştii Mici la şcoală, este stricată,va vedea ce va putea face la

rectificare ;
- cu amenajamentul păstoral au fost probleme dar până la urmă s-au rezolvat;
- sunt probleme cu gunoiul, firma care am avut contract cu ea nu mai vine, trebuie căutată altă

firmă;
- a dus la Iepure 12 maşini cu pietriş dar nu a ieşit nici un cetăţean cu lopata să-l împrăştie.
Alte discuţii nu sunt ,preşedintele de şedinţă ,dl.consilier local –viceprimar, Crăciun Costică,

declară închise lucrările şedinţei şi mulţumeşte pentru participare.

PREŞEDINTEDE ŞEDINŢĂ,
Crăciun Costică

SECRETAR COMUNĂ,



Viorica Ştefan

ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOLHEŞTI

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 30.11.2011 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local
Dolheşti, care are loc în sala de şedinţe al Primăriei comunei Dolheşti , ora 16,30.

Prin Dispoziţia primarului nr.256 din 25.11.2011,au fost convocaţi un nr. de
13 consilieri în funcţie,cu invitaţia secretarului comunei nr.3521 din 25.11.2011.

Secretarul comunei, dna. Ştefan Viorica ,face prezenţa nominală a consilierilor
şi constată că din 13 consilieri în funcţii, sunt prezenţi 10 consilieri , dl.
consilier :Chirap Neculai a anunţat că întârzie ,dna.consilier Pandelea Maria are
scutire medicală, fiind bolnavă ,dra consilier Pîntea Georgeta , şi-a depus cerere de
demisie . Dna secretar, Ştefan Viorica anunţă că cvorumul fiind asigurat ,şedinţa este
legal constituită, lucrările şedinţei pot începe.



Preşedintele de şedinţă ,dl consilier ,Murariu Ioan ,declară deschise lucrările
şedinţei şi dă cuvântul dlui primar ,Agafiţei Petru pentru a prezenta proiectul ordinei
de zi, după cum urmează:

1.Supunerea spre aprobare a procesului verbal încheiat în cadrul şedinţei
ordinare a Consiliului local din data de 28 octombrie 2011 .

Prezintă: Ştefan Viorica-secretar comună
2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local ,bugetul

instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri
proprii pe anul 2011.

Iniţiator: Agafiţei Petru –primar comună
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti

personalului didactic de la Şcoala cu clasele I-VIII,,Hatmanul Şendrea
„Dolheştii Mari,care solicită cheltuieli de deplasare pe luna octombrie 2011.

Iniţiator: Mihaela Vieriu,consilier local .
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor

publice pe anul 2012.
Iniţiator: Agafiţei Petru-primar comună

5. Prezentarea cererii de demisie a consilierului local Pîntea Georgeta –
Aurora, înregistrată cu nr. 3362 din 11 noiembrie 2011.

Prezintă :Murariu Ioan –consilier local,preşedinte de şedinţă
6. Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a mandatului unui

consilier local.
Iniţiator: Agafiţei Petru-primar comună

7. Prezentarea cererilor nr. 3426 şi 3427 din 18.11.2011
Prezintă : Agafiţei Petru-primar comună

8. Probleme diverse.
Domnul primar în continuare anunţă că s-a suplimentat ordinea de zi cu un proiect

de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă pentru trei luni ,respectiv:
decembrie 2011,ianuarie şi februarie 2012,acesta neputând fi amânat pentru luna
următoare

Se supune la vot ordinea de zi ,se aprobă cu 10 voturi,,pentru”.
Se supune la vot şi suplimentarea ordinei de zi cu proiectul de hotărâre prezentat,

se aprobă cu 10 voturi ,,pentru”
Preşedintele de şedinţă,dl consilier Murariu Ioan , dă cuvântul dnei secretar

Ştefan Viorica , pentru a prezenta procesul verbal încheiat în şedinţa ordinară din
data de 28.10.2011.

Discuţii şi completări la procesul verbal nu sunt ,se supune la vot procesul verbal
încheiat în şedinţa ordinară din data de 28.10.2011 ,se aprobă cu 10 voturi,,pentru”.

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul dlui. primar Agafiţei Petru pentru a
prezenta punctul doi al ordinei de zi , Proiectul de hotărâre şi expunerea de
motive ,privind rectificarea bugetului local, bugetul instituţiilor publice şi activităţilor
finanţate integral sau parţial din venituri proprii pe anul 2011.Se prezintă la şedinţă dl.
consilier Chirap Neculai .

Discuţii la acest punct nu sunt ,se supune la vot proiectul de hotărâre
prezentat ,se aprobă cu 10 voturi ,,pentru” şi un vot la abţineri ,dl. consilier Albu
Costache.



Se prezintă punctul 3 al ordinei de zi ,preşedintele de şedinţă dă cuvântul dnei
consilier local Vieriu Mihaela pentru a prezenta Proiectul de hotărâre şi expunerea de
motive privind aprobarea drepturilor băneşti personalului didactic de la Şcoala cu
clasele I-VIII,,Hatmanul Şendrea” Dolheştii Mari ,care solicită cheltuieli de deplasare
pe luna octombrie 2011.

Discuţii nu sunt la acest punct al ordinei de zi ,se supune la vot, se aprobă cu 11
voturi,,pentru”.

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul dlui.primar pentru a prezenta punctul 4 al
ordinei de zi proiectul de hotărâre ;i expunerea de motive privind aprobarea Planului
de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2012.

Dna secretar ,Ştefan Viorica ,prezintă raportul la proiectul de hotărâre.
Domnul consilier local Albu Costache-a văzut că sunt locuri libere, ca agent

agricol şi arată că pe vremea când dumnealui a fost primar era un singur agent agricol,
acum s-au mai terminat din problemele cu pământul şi nu este necesar să fie 2 agenţi
agricoli ,trebuie să se renunţe la un post .

Alte discuţii nu sunt la acest punct ,se supune la vot se aprobă cu 11
voturi,,pentru”.

În continuare preşedintele de şedinţă,dl. consilier Murariu Ioan ,prezintă cererea
de demisie a drei consilier ,Pîntea Georgeta .

Domnul primar,Agafiţei Petru,prezintă proiectul de hotărâre şi expunerea de
motive privind încetarea de drept a mandatului unui consilier local . Discuţii la acest
punct nu sunt ,se supune la vot, se aprobă cu 11 voturi,,pentru”.

Se prezintă cererile nr. 3426 şi 3426 din 18.11.2011 de către dl. primar ,Agafiţei
Petru.

Preşedintele de şedinţă,dl. consilier Murariu Ioan ,prezintă proiectul de hotărâre
şi expunerea de motive privind alegerea unui preşedinte de şedinţă pentru trei
luni,respectiv: decembrie 2011,ianuarie şi februarie 2012 .

Se supune la vot, se aprobă cu 11 voturi,,pentru”.
Ultimul punct al ordinei de zi ,,diverse”,se înscrie la cuvânt : dl. consilier Albu

Costache şi dl. consilier Chirap Neculai.
Domnul consilier Albu Costache-nu vrea să supere pe nimeni ,dar sunt

probleme care face obiectul legii ,a solicitat să se vadă cu cât s-a cumpărat mp de
teren pentru alimentarea cu apă ,doreşte să se vadă acest tabel cu toţi cetăţenii care au
vândut teren şi cu cât s-a plătit pentru fiecare ,că bugetul este a Consiliului local nu a
primarului ;

- o altă problemă pe care o prezintă dl. consilier Albu Costache :arată că la
primărie a fost un concurs pentru expert la starea civilă ,s-au depus mai multe
dosare şi unul s-a respins ,el trebuia înregistrat întrucât a avut mai multe
probleme cunoscute ca consilier local decât o altă persoană care a funcţionat
ca consilierul primarului ,întreabă de ce s-a respins dosarul? trebuia verificat
de Comisia de concurs şi aceasta să-l respingă . Viorica Rotaru a ieşit la
pensie acum ce caută la primărie ?şi dumnealui a fost primar şi trebuia să
vină în continuare la primărie? Nu este permis aşa ceva ;

- orice lucrare trebuie aprobată de Consiliul local ,nu este posibil să se meargă
la nesfârşit aşa ;

- a fost Curtea de Conturi în control la primărie să se prezinte raportul acesteia
Consiliului local pentru a fi studiat şi discutat;



- vin alegerile –gaz metan nu s-a adus ,grădiniţa la Dolheştii Mari şi Dolheştii
Mici ,nu, alimentarea cu apă,nu, banii s-au cheltuit şi nu s-a făcut nimic,se
mai trece cu vederea unele lucruri ,dar nu vrea să fie prostiţi,lumea îi întreabă
şi pe ei şi nu ştie ce să le răspundă ,nu vrea să fie bârfă ca la televizor la
Antena 1,2 Realitatea .

Domnul primar,Agafiţei Petru ,răspunde dlui. consilier Albu Costache-
referitor la primul punct ,la biroul agenţi agricoli când a venit dumnealui primar erau 5
oameni angajaţi şi acum a rămas un singur om . Dl. consilier Albu Costache intervine
şi arată că dl. Ganea era salariatul Camerei agricole Suceava şi nu a primăriei
Dolheşti,în afară de primar,viceprimar şi secretar mai erau 5 oameni .

-referitor la punctul doi , legat de preţul terenului cumpărat pentru alimentarea cu
apă ,preţul a fost stabilit prin hotărâre a Consiliului local aprobat de dumneavoastră,
consilierii

- referitor la problema concursului –a fost o Comisie de la Suceava ,salariaţii
primăriei nu s-a implicat ;

Domnul consilier ,Chirap Neculai - a rugat să se facă o adresă să taie crengile
de la copacii care ajung la firele electrice –răspunde dl. viceprimar Crăciun Costică şi
arată că a fost la E-ON a anunţat şi vor veni, dl. consilier Chirap Neculai mai prezintă
o problemă a tomberonului de gunoi ,la moară este pus pe un teren în pantă şi mereu
este răsturnat ,să se niveleze terenul unde va fi pus şi atunci să se vadă dacă tot se va
răsturna.

Domnul consilier Marian Dorin- a întrebat când se va da drumul la iluminatul
public – dl. viceprimar a răspuns că se va da drumul de mâine sau de luni.

Întrucât nu mai sunt discuţii la acest punct ,preşedintele de şedinţă declară închise
lucrările şedinţei şi mulţumeşte pentru participare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Muraiu Ioan SECRETAR COMUNĂ,

Ştefan Viorica



ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
PRIMĂRIA COMUNI DOLHEŞTI
NR. 2693 din 06.08.2007



C Ă T R E
CONSILIUL JUDEŢEAN SUCEAVA

Direcţia generală administrativ ,protocol,turism,dezv. regională şi
standardizare ISO

La adresa dvs. nr. 2693 din 09.03.2007 ,alăturat ,vă
înaintăm ,Hotărârea Consiliului local Dolheşti,jud. Suceava, nr. 21 din data de 31
iulie 2007 privind aprobarea realizării unui Parc Eolian în comuna Dolheşti ,jud.
Suceava .

SECRETAR COMUNĂ,
Ştefan Viorica

DOMNULE PRIMAR ,

Subsemnata, Rotaru Nina ,funcţionar public în aparatul de specialitate al
primarului comunei Dolheşti ,judeţul Suceava,având funcţia de consilier juridic,vă rog
să-mi aprobaţi 3 zile concediul plătit pentru moartea cumnatului meu ( soţul la sora
mea), în zilele de 15,16 şi 17 iulie 2015



Vă mulţumesc,

Data, Semnătura,
13.07.2015

Domnului primar al comunei Dolheşti

DOMNULE PRIMAR ,

Subsemnatul, Rotaru Petru ,funcţionar public în aparatul de specialitate al
primarului comunei Dolheşti ,judeţul Suceava,având funcţia de inspector ,vă rog să-mi
aprobaţi 11 zile concediul de odihnă pe anul 2014,începând cu data de 20 iulie 2015.

Vă mulţumesc,



Data, Semnătura,
13.07.2015

Domnului primar al comunei Dolheşti
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