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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 15.09.2016 în cadrul ședinței ordinare a Consiliului local Dolhești, care
are loc în Sala mică a Căminului Cultural Dolhești, ora 1800.
Prin Dispoziția primarului nr. 169 din 09.09.2016, au fost convocați un număr de 13
consilieri în funcție, cu invitația secretarului comunei nr. 3836 din 09.09.2016.
Secretarul comunei, dna. Rotaru Nina, face prezența nominală a consilierilor locali și
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.
Președintele de ședință, dl. consilier Apetroae Nicolae, declară deschise lucrările ședinței
și dă cuvântul dlui. Primar, Cristinel Neculai Bărculescu pentru a prezenta proiectul ordinei de zi:
1. Supunerea spre aprobare a proceselor verbale încheiate în ședința ordinară a
Consiliului local din data de 31 august 2016 și din ședința de îndată din 2 septemberie 2016.
Prezintă: Rotaru Nina – secretar comună
2. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință pentru 3 luni,
respectiv octombrie, noiembrie și decembrie 2016.
Inițiator: Apetroae Nicolae – consilier local
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2016.
Inițiator: Cristinel Neculai Bărculescu – primar
4. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Comisiei speciale pentru întocmirea
Inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunei Dolhești, județul
Suceava.
Inițiator: Cristinel Neculai Bărculescu – primar
5. Probleme diverse.
Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu 13 voturi ”pentru”. Cvorumul fiind
asigurat, ordinea de zi este aprobată, iar lucrările ședinței pot continua.
Dna. secretar prezintă punctul unu al ordinii de zi: Supunerea spre aprobare a
proceselor verbale încheiate în ședința ordinară a Consiliului local din data de 31 august 2016 și
din ședința de îndată din 2 septemberie 2016.
La procesul verbal din ședinta ordinară a consiliului local din data de 31 august, dl.
consilier Corduneanu Cristian, obiectează, că s-a consemnat greșit la cuvântul lui, ca iluminatul
public să nu înceapă la ora 2200, ci mai devreme .
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Se supune la vot procesele verbale încheiate în ședința ordinară a Consiliului local din
data de 31 august 2016 , se aprobă cu 13 voturi,,pentru,,
Pentru procesul verbal din ședința ,, de îndată,, din 2 septemberie 2016, nu sunt
completări, se supune spre aprobare, se aprobă cu 13 voturi ”pentru”.
Președintele de ședință, domnul consilier Apetroae Nicolae, prezintă punctul doi al
ordinii de zi: Proiectul de hotărâre și expunerea de motive privind alegerea președintelui de
ședință pentru 3 luni, respectiv octombrie, noiembrie și decembrie 2016, raportul la acest proiect
este întocmit de secretarul comunei, doamna Rotaru Nina.Discuții nu sunt la acest punct se
supune la vot și se aprobă cu 13 voturi ”pentru”.
Președintele de ședință dă cuvântul d-lui. primar, Cristinel Neculai Bărculescu pentru a
prezenta punctul trei al ordinii de zi: Proiectul de hotărâre ți expunerea de motive privind
rectificarea bugetului local pe anul 2016. Raportul la Proiectul de hotărâre este prezentat de dl.
Pîntea Dumitru, consilier principal în cadrul compartimentului financiar-contabil, achiziții
publice, impozite și taxe, gestionare bunuri, buget.
Discuții:
Dl. consilier, Chirap Neculai propune să se treacă direct la discuții întrucât s-a studiat
dosarul înainte de ședință.
Dl. consilier Corduneanu Cristian consideră că cei 135.000 lei care s-au acordat școlilor
era corect să se folosească pentru a termina drumul de la Marian până la Zamă.
Dl. primar Cristinel Neculai Bărculescu amintește că școlile au fost verificate de o
comisie în care făcea parte un reprezentant al Prefecturii,unul de la ISU și nu îndeplinea nici o
școală condițiile de funcționare. S-au propus trei proiecte pentru reabilitare și s-au obținut și
fonduri, Școala Gimnazială ”Hatmanul Șendrea” Dolheștii Mari, Școala Gimnazială Dolheștii
Mici și Școala Primară Valea Bourei, în continuarea cuvântului mentionează ca s-a primit și o
adresă de la ISU în care se arată ca școlile nu îndeplinesc conditii de funcționare.După
evenimentul de la Colectiv , aceștia au înăsprit condițiile de avizare;
- domnul primar, consideră că educația copiilor este pe primul loc, menționând că sunt
copii care fac școala la Fălticeni și Dolhasca iar școlile respective pun mijloace de transport la
dispoziție, astfel se riscă să plece copiii din comună la alte școli deoarece aici nu au conditii.
-în urma discuțiilor cu cetățenii din comună, domnul primar arată că proiectul cu drumul
respectiv e bine că s-a făcut, dar mp. de beton a fost contractat în sumă de 190 lei, iar valoarea
pe piață este de maxim 100 lei, mai bine de 90% din lucrare este finalizată.Tot odată d-nul.
primar a menționat că astăzi este o altă procedură, se depune cerere însoțită de memoriu
justificativ pentru valoarea investiției și cînd se obține finanțarea se face studiu de fezabilitate,
acesta este cofinanțat de la bugetul local, după care, toată documentația cu valoare investiției se
se aduce la cunoștința consiliului locale și se supune spre aprobare.
Din data de 02.06.2016 a intrat în vigoare Ordonanța 98 cu privire la achiziții publice,în
ce privește licitatia este o procedura mai grea, dar prin februarie 2017 se încheie contractul cu
firma care va cîstiga licitatia.Pentru a acumula puncte și pentru a deveni eligibil proiectul, cu
fonduri europene, este indicat să ne asociem cu comune limitrofe, indicat ar fi orașul Dolhasc.
Dl. consilier, Darabă Cătălin Gheorghe în cuvîntul lui dorește să se lămurească anumite
probleme menționând că la orice rectificare de buget se primesc sau se învîrt banii care sunt în
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buget, arată că a fost o sumă de 7000 lei pentru achiziționarea unui buldozer, au rămas bani de la
biserici și altele.
Dl. contabil, Pîntea Dumitru, răspunde de unde provin sumele:
- 2000 lei de la bunuri și servicii;
- 1000 lei de la apă și canal;
- 5000 lei de la deplasări;
- 12000 de la pregătire profesională;
- 2000 lei de la materiale de curățenie
Dl. consilier, Darabă Cătălin Gheorghe menționează că nu și-a terminat cuvîntul și
dorește să știe dacă școlile au primit bani și cît s-au cheltuit.
Dl. primar, Cristinel Neculai Bărculescu, consideră că momentan nu este nevoie de buldo
iar banii cheltuiți nu au fost luați de la salarii, totodată precizează că se cheltuie cu școlile 2
miliarde și se cîștigă 27 miliarde lei.
Dl.consilier, Darabă Cătălin Gheorghe, îi pare rău că s-a pierdut proiectul cu Grădinița
din Dolheștii Mari.
Dl. consilier, Apetroaei Nicolae, menționează că timp de 8 ani în mandatul d-lui. Albu
Costache, 12 ani în mandatul d-lui. Agafiței Petru și 4 ani în mandatul d-lui. Darabă Cătălin
Gheorghe, nu s-a făcut nimic pentru Școala de la Valea Bourei, iar acum că s-a rezolvat ceva
pentru școală, oamenii sînt mulțumiți, tot ce e făcut e bun făcut. Șoseaua poate să mai aștepte,
dar copii nu. Dacă s-au transferat bani de la alte capitole, ce nu s-au cheltuit e bine pentru că se
dau la școală, fiind prioritară, arată în continuarea cuvântului că cetățenii nu i-au votat să ne
certe în consiliul local, să facă ceva pentru comună, aici toți sunt consilieri, egali, nu juriști, nu
economiști și să nu se supere nimeni.
Dl. consilier, Darabă Cătălin Gheorghe, precizează că dacă se face o analiză se vede că
bani la școli s-au dat, dar nu s-a făcut nimic.
D-na. consilier, Ilie Maria, în cuvîntul ei mentionează că se pune problema de eficiență,
dl. primar spune că proiectul la drum a costat foarte mult, a chemat reprezentanții firmei, a
negociat cu ei apoi s-a făcut o anexă și s-a dat suma de 500 mil.lei, așa a înteles ea. Tot odată
precizează că ea nu a fost consilier, dar o parte sunt consilieri vechi, iar școala de ce nu a fost
băgată în seamă? își spunea opinia și cineva trebuia să fie bagat în seamă, crede că primarul
trebuie tras de mînecă. În continuarea cuvântului arată că în spațiul public circulă vorbe că o
arestează pe directoare, ei au fost verificați de Curtea de Conturi și nu s-a găsit nimic, să se lase
trecutul, să treacă în prezent și să se facă ceva pentru comună, pentru toate lucrările să se facă
anunțul pe SEAP, întreabă dacă s-au făcut selecțiile pe SEAP?
Dl. primar, Cristinel Neculai Bărculescu, menționează ca este un contract de lucrări în
derulare cu Agro Case până la sfîrșitul anului pe care trebuie să-l respecte.
D-na. consilier, Ilie Maria, ține să îl felicite pe domnul primar pentru suma de 27
miliarde lei obținute pentru moderniyare școli și solicită un răspuns la felul cu au fost gestionați
banii de la școală.
D-na. consilier, Vieru Mihaela, răspunde că în ședința următoare va primi răspuns la
întrebare doamna consilier Ilie Maria.
Dl. consilier, Corduneanu Cristian Toader, în cuvîntul lui întreabă dacă Agro Case a dat
lucrări să execute alte firme.
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Domnul primar, răspunde că nu știe și nu este treaba lui să verifice cu cine lucrează
AgroCase.Discuții nu mai sunt la acest punct se supune la vot Proiectul de hotărâre privind
rectificarea bugetului local pe anul 2016,
se aprobă: - 7 voturi ,, pentru,,
1 vot ,, împotrivă,, d-nul. consilier, Corduneanu Cristian Toader,
5 voturi ,,abțineri,, d-na. consilier, Ilie Maria, dl. consilier, Darabă Cătălin
Gheorghe, dl. consilier, Marian Dorin,dl. consiler, Iliuțe Constantin și dl. consilier, Chirap Vasile.
Președintele de ședință, domnul consilier Apetroae Nicolae, dă cuvântul d-lui. primar
Cristinel Neculai Bărculescu pentru a prezenta punctul patru al ordinii de zi: Proiect de
hotărâre privind reorganizarea Comisiei speciale pentru întocmirea Inventarului bunurilor care
alcătuiesc domeniul public al comunei Dolhești, județul Suceava.
Discuții la punctul 4 nu sunt, se supune la vot și se aprobă cu 13 voturi ,,pentru,,
Ultimul punct al ordinii de zi, diverse:
Dl. consilier, Chirap Neculai, amintește, conform Legii 544 primarul este obligat să pună
la dispoziție sumele cheltuite, dorește să știe cât a costat podul de la Dolheștii Mici, cât a costat
parcul de la Valea Bourei, solicită pentru ședința următoare să-i fie aduse la cunoștință sumele
solicitate.Întreabă ce s-a făcut cu banii de la pășunea comunală, dacă aceasta s-a încredințat fără
licitație?
D-na. consilier, Ilie Maria, arată în cuvăntul ei că d-nul . contabil este aici, în ședință și
poate spune cît a costat proiectul și mai precizează că proiectul are un diriginte de șantier care
răspunde de calitate.
D-nul. contabil, Pîntea Dumitru, răspunde că proiectul s-a derulat în 4 ani și a costat 700
mii lei.
Domnul consilier,Chirap Neculai, arată că podul s-a pornit de la 3,5 miliarde lei și
întreabă cum s-a ajuns la 7 miliarde lei? Ce s-au făcut cu restul de bani? Acest pod era pe drumul
silvic, de ce l-a făcut Primăria?
Domnul primar, informeză că școala dolheșteană, împreună cu televiziunea și cei de
Asociația ,,salvați copii,, este implicată în donarea a unui număr de aproximativ 200 ghiozdane
cu rechizite în valoare de 200 lei/ghiozdan pentru copii, nu vor ajunge pentru toți copii deoarece
atât s-a reușit să se strângă, domnul primar arată că le-a mulțumit celor de la ,,Salvați copii,, și
aceștia i-a spus să caute un sponsor să dea ceva bani și ei, întrucât sponsori în comună nu sunt,
domnul primar face un apel la domnii consilieri să dea din îndemnizația de consilier, un ban, cât
crede fiecare.
Dl. consilier, Corduneanu Cristian Toader, întreabă de ce nu se dă pentru consilieri
îndemnizație de 5% din salariul primarului, să se facă un proiect de hotărâre și să poată lua 5%
din salariul actual al primarului, precizează că sunt alte comune care așa au făcut, mai aduce la
cunoștință că s-au săpat canalele de apă și trebuie urgentate lucrările să fie puse capacele.
Doamna secretar comună, Rotaru Nina, răspunde domnului consilier Corduneanu CristianToader, prin prezentarea Ordonanței de Urgența nr. 57/2015 care la art.12 alin(3) face mențiunea
că în anul 2016 consilierii locali, respectiv consilierii județeni, îndemnizațiile de ședință se
stabilesc prin aplicare la îndemnizațiile corespunzătoare primarilor stabilite pentru luna
decembrie 2013 .

4

Domnul primar, Cristinel Neculai Bărculescu, răspunde domnului consilier Corduneanu
Cristian, referitor la săpăturile făcute pentru alimentarea cu apă, precizează că capacele sunt
venite și în cel mai scurt timp, săptămâna aceasta, vor fi puse.
Întrucât nu mai sunt discuții, președintele de ședință, domnul consilier, Apetroae Nicolae,
declară închise lucrările ședinței și mulțumește pentru participare

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
APETROAE Nicolae - consilier local

SECRETAR COMUNĂ,
ROTARU Nina - jurist
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