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ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA DOLHEȘTI
CONSILIUL LOCAL

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 25.07.2016 în cadrul ședinței ordinare a Consiliului local Dolhești, care are
loc în sala ”Cancelarie” a Școlii gimnaziale ”Hatmanul Șendrea” Dolhești, ora 1400.

Prin Dispoziția primarului nr. 135 din 18.07.2016, au fost convocați un număr de 13
consilieri în funcție, cu invitația secretarului comunei nr. 3176 din 18.07.2016.

Întrucât dna. Ștefan Viorica a fost aleasă președinte de ședință în cadrul ședinței de
constituire din data de 23.06.2016, deschide lucrările de ședință rugând consilierii să respecte noul
regulament al consiliului local și să colaboreze, indiferent de apartenența politică, în interesul
comunei. În continuare dă cuvântul dnei. secretar pentru a face prezența nominală a consilierilor.

Se constată că din 13 consilieri în funcție, sunt prezenți 13 consilieri.
Dna. secretar Rotaru Nina anunță că este asigurat cvorumul, ședința este legal constituită,

lucrările ședinței pot începe și dă cuvântul dlui. primar, Cristinel Neculai Bărculescu pentru a
prezenta ordinea de zi.

1. Supunerea spre aprobare a procesului verbal din ședința ordinară a Consiliului
local Dolhești din data de 24 mai 2016 și din ședința de constituire a Consiliului local
Dolhești din data de 23.06.2016;

Prezintă: Rotaru Nina, secretar comună
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești personalului didactic

de la Școala Gimnazială ”Hatmanul Șendrea” Dolheștii Mari, care solicit cheltuieli de
deplasare pe 2 luni, mai și iunie 2016;

Initiator: Cristinel-Neculai Bărculescu, primar comună
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții al

Primăriei comunei Dolhești;
Initiator: Cristinel-Neculai Bărculescu, primar comună

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a aparatului de specialitate a primarului comunie Dolhești;

Inițiator: Cristinel-Neculai Bărculescu, primar comună
5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului comunei Dolhești în

Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor
în Județul Suceava și împuternicirea acestuia să voteze pentru alegerea Președintelui și a
Consiliului director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor
în Județul Suceava, precum și pentru adoptarea și semnarea actelor adiționale de modificare
și completare a Actului constitutive și a Statutului Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
de Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava

Inițiator: Cristinel-Neculai Bărculescu, primar comună
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6. Prezentarea adreselor nr. 1906 din 12.07.2016 a Școlii Gimnaziale ”Hatmanul
Șendrea” Dolheștii Mari și nr. 1168 din 06.07.2016 a Direcției Sanitară Veterinară și pentru
Siguranța Alimentelor Suceava.

Prezintă: Cristinel-Neculai Bărculescu
7. Prezentarea procesului verbal de constatare a condițiilor igienico-sanitare nr.

1237 din data de 14.07.2016, încheiat de Direcția de Sănătate Publică a județului Suceava –
Serviciul Control în sănătate publică

Prezintă: Cristinel-Neculai Bărculescu
8. Probleme diverse

Întrucât a apărut o urgență și nu poate fi amânat pentru luna următoare întrucât nu are cine
conduce lucrările ședinței, a fost nevoie de suplimentarea ordinei de zi cu un punct, respectiv,
Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe 3 luni, respectiv iulie, august și
septembrie.

Se supune spre aprobare suplimentarea ordinii de zi și se aprobă cu 13 voturi ”pentru”.
Se supune spre aprobare ordinea de zi și se aprobă cu 13 voturi ”pentru”.
Dna. secretar prezintă punctul unu al ordinii de zi: Supunerea spre aprobare a procesului

verbal din ședința ordinară a Consiliului local Dolhești din data de 24 mai 2016 și din ședința de
constituire a Consiliului local Dolhești din data de 23.06.2016;

Se supune la vot procesul verbal din ședința ordinară a Consiliului local Dolhești din data
de 24 mai 2016. Se aprobă cu 6 voturi ”pentru”, 7 nu au participat la vot deoarece nu au fost
în funcție la acea data.

Se supune la vot procesul verbal din ședința de constituire a Consiliului local Dolhești din
data de 23.06.2016. Se aprobă cu 12 voturi ”pentru” și 1 vot împotrivă – dl. Darabă Cătălin
Gheorghe motivând că nu a fost deacord cu comisiile constituite.

Dna. Secretar Rotaru Nina dă cuvântul dnei. Ștefan Viorica pentru a prezenta Proiectul de
hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pe 3 luni, respectiv iulie, august și septembrie
cu care a fost suplimentată ordinea de zi. Dna. Ștefan Viorica propune ca președinte de ședință pe
dl. consilier Apetroae Nicolae. Se supune la vot propunerea și se aprobă cu 13 voturi ”pentru”.

Domnul consilier Apetroae Nicolae preia și conduce lucrările ședinței adesând un cuvânt
de mulțumire consilierilor.

Președintele de ședință dă cuvântul d-lui. primar Cristinel Neculai Bărculescu pentru a
prezenta punctul doi al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor bănești
personalului didactic de la Școala Gimnazială ”Hatmanul Șendrea” Dolheștii Mari, care solicită
cheltuieli de deplasare pe 2 luni, mai și iunie 2016 precum și expunerea de motive și raportul la
Proiectul de hotărâre.

Discuții:
Dl. consilier Corduneanu Toader Cristian anunță că fratele său beneficiază de o sumă de

bani fiind cadru didactic, drept urmare nu va participa la vot.
Dl. consilier Darabă Cătălin Gheorghe arată dacă s-ar putea să nu se mai pună Proiectul de

hotărâre în consiliul local pentru că este legal și nu este nimeni împotrivă.
Dna. consilier Ștefan Viorica precizează că așa prevede legea, ca lunar să se prezinte

Proiect de hotărâre.
Se supune la vot și se aprobă cu 12 voturi ”pentru”. Dl Corduneanu nu participă la vot.
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Se trece la punctul trei al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea
Organigramei și Statului de funcții al Primăriei comunei Dolhești.

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu prezintă proiectul de hotărâre, expunerea de
motive și raportul cu anexele. Se întreabă dacă sunt discuții.

Discuții nu sunt, se supune spre aprobare Proiectul de hotărâre privind aprobarea
Organigramei și a Statului de funcții al Primăriei comunei Dolhești. Se aprobă cu 12
voturi ”pentru” și 1 abținere nemotivată – dna. Ilie Maria.

Președintele de ședință dă cuvântul d-lui. primar Cristinel Neculai Bărculescu pentru a
prezenta punctul patru al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare a aparatului de specialitate a primarului comunei Dolhești, expunerea de
motive și raportul la Proiectul de hotărâre.

Discuții:
Dl. consilier Darabă Cătălin Gheorghe menționează că sunt necesare modificări și este

deacord cu proiectul de hotărâre.
Se supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și

funcționare a aparatului de specialitate a primarului comunie Dolhești și se aprobă cu 13
voturi ”pentru”.

Se trece la punctul cinci al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind desemnarea
reprezentantului comunei Dolhești în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare
Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava și împuternicirea acestuia să voteze
pentru alegerea Președintelui și a Consiliului director al Asociației de Dezvoltare Intercomunitară
de Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava, precum și pentru adoptarea și semnarea actelor
adiționale de modificare și completare a Actului constitutive și a Statutului Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară de Gestionare a Deșeurilor în Județul Suceava, proiect de hotărâre ce
este prezentat de primar precum și expunerea de motive.

Discuții:
Dl. consilier Darabă Cătălin Gheorghe aduce la cunoștință că, comuna Dolhești a achitat

toate datoriile la deșeuri. Consiliul Județean a repartizat niște tomberoane pe care unele comume
le-au amplasat illegal. Trebuie interesat când se aprobă amplasarea lor în comună deoarece sunt
necesare.

Se supune la vot punctul cinci al ordinii de zi și se aprobă cu 13 voturi ”pentru”.
În continuare se trece la punctul șase al ordinii de zi: Prezentarea adreselor nr. 1906 din

12.07.2016 a Școlii Gimnaziale ”Hatmanul Șendrea” Dolheștii Mari și nr. 1168 din 06.07.2016 a
Direcției Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Suceava.

Dl primar Cristinel Neculai Bărculescu prezintă prima adresă, a Școlii
Gimnaziale ”Hatmanul Șendrea” prin care se solicită o persoană în consiliul de administrație al
școlii. Dna. consilier Ștefan Viorica propune pe dl. consilier Apetroae Nicolae. Întrucât alte
propuneri nu mai sunt, se supune la vot și se aprobă cu 13 voturi ”pentru”.

În continuare dl. primar, Cristinel Neculai Bărculescu, prezință adresa nr. 1168 din
06.07.2016 a Direcției Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Suceava privind
gestionarea câinilor fără stăpân.

Discuții:
Dl. consilier Darabă Cătălin Gheorghe arată că nu e cazul de adăposturi pentru câini,

pentru că nu suntîn comuna Dolhești.
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Dl. consilier Apetroae Nicolae precizează că în Valea Bourei sunt mulți câini, și cu stăpân
și fără stăpân, care sunt un pericol pentru copiii care merg la școală și care circulă fără însoțitor.

Președintele de ședință dă cuvântul d-lui primar, Cristinel neculai Bărculescu pentru a
prezenta punctul șapte al ordinii de zi: Prezentarea procesului verbal de constatare a condițiilor
igienico-sanitare nr. 1237 din data de 14.07.2016, încheiat de Direcția de Sănătate Publică a
județului Suceava – Serviciul Control în sănătate publică prin care arată că corpul B al Școlii din
Dolheștii Mari este într-o stare jalnică și invită consilierii la sfârșitul ședinței să vadă stadiul
acestuia.

În continuare se trece la punctul opt al ordinii de zi: Probleme diverse.
Discuții:
Dl. primar Cristinel Neculai Bărculescu – Corpul A al școlii din Dolheștii Mari are

autorizație de funcționare acordată pe baza unei declarații pe propria răspunde a conducerii,
autorizație care a fost ridicată temporar la control. Corpul B al școlii din Dolheștii Mari, școala
Valea Bourei și școala din Dolheștii Mici nu au autorizații și este puțin probabil să se poată obține.
S-a depus la Ministerul Dezvoltării patru proiecte de modernizare a școlilor astfel: pentru
Dolheștii Mici – 10 miliarde, Valea Bourei – 7 miliarde și Dolheștii Mari corpul A și corpul B – 8
miliarde. Urmează să verificăm site-ul pentru a vedea dacă au fost aprobate. Școala nu poate
începe în condițiile actuale. Dl. primar a menționat că va solicita în curând o ședință extraordinară
pentru o rectificare de buget necesară pentru amenajarea sălilor de clasă în corpul B al școlii
Dolheștii Mari precum și pentru a face funcționale grupurile sanitare. Pentru aceasta este necesară
încă o sursă de apă (fântână). Dl. consilier Corduneanu amintește că mai este o fântână în
apropiere, cea care a fost a lui Crăciun Emil.

Dl consilier Chirap Vasile – La Școala Dolheștii Mici principala problemă este instalația
electrică.

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu menționează că nu poate face toată instalația odată.
Se va face în funcție de priorități și în limita bugetului. Ar fi nevoie pentru început de 150.000 lei.

Dl. consilier Darabă Cătălin Gheorghe menționează că din buget nu vom avea banii
necesari, doar dacă vom primi de la Consiliul Județean. Problema în comuna Dolhești este sursa
de apă. Dacă s-ar putea for a niște fântâni pentru a acope necesarul de apă la băi.

Dl primar Cristinel-Neculai Bărculescu amintește faptul că în baza protocolului încheiat
între Ministerul Învățământului și Ministerul Dezvoltării s-a transmis la școală o adresă la care nu
s-a răspuns. Alte primării au primit bani în urma răspunsului la acea adresă.

Vom depune proiect prin PNDL pentru asfalt. S-au identificat drumurile pietruite care
urmează a fi asfaltate astfel încât să ne încadrăn în 1.500.00 euro.

Dl consilier Chirap Vasile menționează că drumul pe la grădinița din Dolheștii Mici
trebuie făcut.

Dl primar Cristinel-Neculai Bărculescu anunță că cetățenii depun cereri pentru amenajarea
drumurilor care duc în camp, drumuri pe care le-a și identificat. Deasemeni se vor demara și
lucrările la apă, căminele și vanele.

Dl consilier Chirap Neculai cere d-lui primar un audit extern pentru anii 2014, 2015 și
2016 până la zi pentru a ști concret pe ce s-au cheltuit banii și dacă s-a făcut corect. Dânsul a cerut
o execuție bugetară cu mai mult timp în urmă, iar aceasta nu i-a fost prezentată nici până astăzi.
Ar dori să știe cum au fost cheltuiți banii exact pe denumiri proiecte și lucrări nu pe capitole și
alienate pentru că nu cunoaște atât de bine contabilitatea bugetară.
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Dl consilier Darabă Cătălin Gheorghe propune ca la recepția lucrărilor să participle și un
consilier local

Dl. consilier Corduneanu Toader-Cristian aduce la cunoștința consilierilor că drumul
județean, în dreptul proprietății sale, este surpat fapt ce a dus la mai multe accidente. Trebuie
făcută o adresă către Consiliul județean pentru a fi reparată acea porțiune. Deasemeni, propune să
se monteze trei oglinzi rutiere la Ichim, Țipău și Zamfiroaia Vasile. Propune să se realizeze și
proiecte culturale, sportive și pentru biserci.

Dl primar Cristinel-Neculai Bărculescu amintește că s-au dat la biserici câte 5 mii lei și se
mai dau încă 5 mii lei. Pe data de 21 august, împreună cu consilierii PSD, va organiza un
eveniment cultural în care vor fi premiați elevii din clasele 5-12 care au luat premiile 1,2 și 3,
elevii care au merite sportive deosebite precum și cei care împlinesc 50 de ani de la căsătorie în
anul current. În septembrie vom avea ediția a II-a a memorialului Pavel Crăciun.

De menționat este și faptul că tinerii nu au unde să-și petrează timpul liber în vacanță. Dl
primar are garanția că la începutul anului următor va obține prin AFIR 1.200 euro fonduri
europene pentru căminul cultural.

Dl consilier Chirap Vasile propune ca la Dolheștii Mici să se facă măcar trotuarul din fața
școlii până la stația de autobuz.

Dl primar Cristinel-Neculai Bărculescu asigură consilierii că până pe 21 august va fi gata
trecerea de la drumul județean la drumul comunal în dreptul Bisericii ”Sfânta Parascheva”
Dolheștii Mari, precum și drumul communal din zona Bisericii ”Sfânta Treime” și traversările de
la apă tot din satul Dolheștii Mari.

În octombrie, la hramul Bisericii ”Sfânta Parascheva”, va face un spectacol, în funcție de
cât permite bugetul, iar pentru anul următor speră să organizeze un festival.

Dna. consilier Ilie Maria precizează că pe site-ul primăriei s-au strecurat câteva greșeli. La
declarațiile de avere sunt vizibile CNP-urile și domiciliul consilierilor, ceea ce este ilegal și
dorește corectarea cât mai urgentă a acestor greșeli. Deasemeni solicită să i se pună la dispoziție
Regulamentul Consiliului Local și Procedura de desfășurare a ședințelor. Doamna consilier aduce
la cunoștința tuturor că râpa de lângă casa părintească este un mare tomberon unde sunt aruncate
diferite deșeuri urât mirositoare. Roagă responsabilii să aibă în atenție gestionarea acestei
probleme.

Dl primar Cristinel-Neculai Bărculescu precizează că a chemat o firmă pentru montarea de
camere video și a cerut foarte mult. Va încerca să găsească alte soluții pentru a remedia această
problemă.

Domnii consilieri Corduneanu și Chirap Neculai solicită ca ședințele consiliului local să
aibă loc după ora 1600.

Dl consilier Apetroae Nicolae anunață că sunt persoane în Valea Bourei care și-au făcut băi
iar canalizarea au făcut-o în drum (în șanț).

Dl. consilier Chirap Neculai amintește că și în Dolheștii Mari, pe strada culturii sunt astfel
de cazuri și la Dolheștii Mici în stația de autobuz.

Dl primar Cristinel-Neculai Bărculescu va face o comisie care le vor pune în vedere celor
vizați, cu termen, remedierea problemei, iar în caz contrar se vor aplica sancțiuni conform legilor
în vigoare.

Dl. consilier Chirap Neculai solicită să fie pus la dispoziția fiecărui consilier căte un
regulament de organizare și funcționare a consiliului local și căte un exemplar din Legea nr.
215/2001.
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Dna secretar Rotaru Nina a menționat că aceastea au fost puse pentru studiu la dosarele pe
comisii de specialitate.

Dna. consilier Ilie Maria menționează că nu dorește să fie filmate ședințele consiliului local,
ci doar înregistrate.

Dl primar Cristinel-Neculai Bărculescu consideră că ședința este publică și filmarea este
legală. Dorește ca ședințele să fie filmate și postate pe site-ul primăriei.

Dna secretar Rotaru Nina – când se va prezenta proiectul de hotărâre privind aprobarea
Regulamentul de organizare și funcționare a Consiliului local se va supune la vot și acest aspect.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR COMUNĂ,

APETROAE Nicolae - consilier local ROTARU Nina - jurist


