
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOLHEŞTI

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 31.03.2016 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local Dolheşti, care
are loc în sala de şedinţe a Primăriei comunei Dolheşti , ora 16,00.

Prin Dispoziţia primarului nr. 42 din 23.03.2016 ,au fost convocaţi un nr. de 13
consilieri în funcţie,cu invitaţia secretarului comunei Dolhesti, nr. 1336 din 2303.2016.

Preşedintele de şedinţă ,dl Befu Costel 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 11, dl. consilier Iftode Gheorghe a anunţat că întârzie la şedinţă şi dl.
consilier Albu Neculai nu s-a prezentat(lipseşte)

Dna secretar, Ştefan Viorica, anunţă că este asigurat cvorumul , şedinţa este legal constituită
şi lucrările şedinţei pot începe.

Preşedintele de şedinţă, dl consilier, Befu Costel, declară deschise lucrările şedinţei şi dă
cuvântul dlui primar pentru a prezenta Proiectul ordinei de zi, nu înainte de a prezenta un referat
privind retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre privind aprobarea taxei de
eliberare a atestatului de producător şi a carnetului de comercializare necesare producătorilor
agricoli, constatându-se că a fost corect stabilită această taxă prin Hotărârea nr.16 din 28 mai
2015, încadrându-se în prevederile art.475 alin(2) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal,
în continuare dl. primar prezintă ordinea de zi, după cum urmează:

1. Supunerea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa extraordinară a
consiliului local din 25 martie 2016.

Prezintă:Viorica Ştefan,secretar comună
2.Proiect de hotărâre privind aprobarea drepturilor băneşti personalului didactic de

la Şcoala gimnazială ,,Hatmanul Şendrea”Dolheşti, care solicită cheltuieli de deplasare pe 2
luni:ianuarie şi februarie 2016.

Iniţiator: Cătălin Gheorghe Darabă-primar comună
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe nul 2016 pentru finanţarea

acordării stimulentului educaţional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă şi pentru
alocaţia de hrană şi drepturile copiilor pentru îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale
igienico-sanitare, rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive aferente
anului şcolar 2015-2016.

Iniţiator:Cătălin Gheorghe Darabă-primar comună
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea taxei de eliberare a atestatului de producător

şi a caretului de comercializare necesare producătorilor agricoli.
Iniţiator: Cătălin Gheorghe Darabă-primar comună

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului local al
comunei Dolheşti, judeţul Suceava, a situaţiilor financiare şi a anexelor acestora întocmite
pe cele două secţiuni: de funcţionare şi dezvoltare pe trimestrul IV 2015 şi anul 2015.

Iniţiator: Cătălin Gheorghe Darabă-primar comună
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea orarului de funcţionare a unităţilor de

alimentaţie publică(restaurante, baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor ) de pe raza
comunei Dolheşti,judeţul Suceava.

Iniţiator: Cătălin Gheorghe Darabă-primar comună
7. Raport privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Dolheşti, judeţul

Suceava, pe anul 2015.
Prezintă: Cătălin Gheorghe Darabă-primar comună

8. Diverse



Se supune la vot ordinea de zi, se aprobă cu 11 voturi ,,pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dl. consilier, Befu Costel dă cuvântul dnei secretar, Ştefan Viorica,

pentru a supune la vot procesul verbal întocmit în şedinţa extraordinară a consiliului local din 25
martie 2016. Discuţii şi completări la acest punct nu sunt, se supune la vot, se aprobă cu 11
voturi ,,pentru”.

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul dlui. primar,Darabă Cătălin Gheorghe pentru a prezenta
punctul doi al ordinei de zi, proiectul de hotărâre şi expunerea de motive privind aprobarea
drepturilor băneşti personalului didactic de la Şcoala gimnazială ,,Hatmanul Şendrea”Dolheşti,
care solicită cheltuieli de deplasare pe 2 luni:ianuarie şi februarie 2016.

În continuare domnul consilier Befu Costel, preşedintele de şedinţă vine cu completări la
punctul doi şi arată că de 5 luni de când a fost ales ca reprezentant al consiliului local în
Consiliul de administraţie al şcolii nu a fost invitat niciodată, întreabă şi face o interpelare dacă
au avut loc aceste şedinţe,dacă nu,de ce nu a fost invitat?

Domnul primar, completează şi arată că trebuia să fie chemat şi reprezentantul consiliului
local la aceste şedinţe.

Raportul la acest proiect de hotărâre este întocmit şi prezentat in partea Compartimentului
contabilitate de dl. Pîntea Dumitru.
Discuţii la acest proiect nu sunt se supune la vot, se aprobă cu 10 voturi ,,pentru” şi un vot

la ,,abţineri” dl. consilier Befu Costel
Se prezintă la şedinţa consiliului local ,dl. consilier Iftode Gheorghe ,este întrebat de

preşedintele de şedinţă care este opţiunea de vot la proiectul de hotărâre privind aprobarea
drepturilor băneşti personalului didactic de la Şcoala gimnazială ,,Hatmanul Şendrea”Dolheşti,
care solicită cheltuieli de deplasare pe 2 luni:ianuarie şi februarie 2016.

Domnul consilier,Iftode Gheorghe răspunde că este de acord cu proiectul de hotărâre şi
votează,,pentru”.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Befu Costel, dă cuvântul dlui primar, Darabă
Cătălin Gheorghe, pentru a prezenta punctul trei al ordinei de zi, proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive privind rectificarea bugetului local pe anul 2016 pentru finanţarea acordării
stimulentului educaţional, sub formă de tichete sociale pentru grădiniţă şi pentru alocaţia de
hrană şi drepturile copiilor pentru îmbrăcăminte, încălţăminte, materiale igienico-sanitare,
rechizite/manuale, jucării, transport, materiale cultural-sportive aferente anului şcolar 2015-2016.

Raportul la proiect este întocmit şi prezentat din partea Compartimentului contabilitate de
domnul contabil Pîntea Dumitru. Domnul primar, arată că s-au alocat nişte bani de tichete pentru
preşcolari care au o situaţie socială precară, dar nu se ştie câţi copii se încadrează, se fac
verificări şi se întocmesc dosare în acest sens.

Discuţii nu sunt la acest punct, se supune la vot se aprobă cu 12 voturi,,pentru”.
Punctul patru al ordinei de zi, este retras de pe ordinea de zi, se prezintă punctul cinci al

ordinei de zi proiectul de hotărâre şi expunerea de motive privind aprobarea contului de
execuţie al bugetului local al comunei Dolheşti, judeţul Suceava, a situaţiilor financiare şi a
anexelor acestora întocmite pe cele două secţiuni: de funcţionare şi dezvoltare pe trimestrul IV
2015 şi anul 2015.

Raportul la acest proiect este întocmit şi prezentat de domnul contabil Pîntea Dumitru, din
cadrul Compartimentului contabilitate.

Discuţii:
Domnul consilier, Befu Costel:arată că alături de bugetul cu venituri şi cheltuieli important

este şi acest proiect de hotărâre cu contul de execuţie, s-a prezentat expunerea de motive şi
raportul contabilului, la sfârşit este curios fiecare să spună ce a înţeles din aceste materiale
prezentate.

Domnul primar,Darabă Cătălin-arată că domnul consilier Chirap în şedinţa anterioară a pus
o întrebare bună,câţi bani s-au dat la GAL? Până în prezent nu s-a dat nici un ban dar este bine
de dat ceva bani la GAL pentru finanţarea unor proiecte.

Domnul consilier, Chirap Neculai- arată că nu s-a spus nimic de cât a costat podul la
Dolheştii Mici, nu ne interesează procentul de realizare a investiţiei ci concret cât a costat, ce
sumă s-a cheltuit? Şi terenul care a vrut să-l cumpere de la Bendescu costa prea mult, dl Cărăbuş



Neculai a spus că a fost întrebat de Bendescu dacă nu cumpără acest teren ? şi arăta că preţul
care l-a cerut era sub 400mil.

Domnul primar, răspunde că nu ştie exact acum cât s-a plătit că banii s-au dat în tranşe,el
când a venit la Primărie a găsit licitaţia făcută, de 4 ani aude tot de podul de la Dolheştii Mici,nu
a luat el bani şi a pus în buzunar, cât a costat există documente.

Referitor la terenul lui Bendescu acolo sunt doi fraţi unul este mort şi are un fiu pe la Iaşi,
nepot de a lui Bendescu Iustin din Fălticeni şi aceştia nu s-au înţeles la preţ ,acum vor să vândă
terenul dar separat şi probabil că suma era pentru o parte din teren.La negocieri nu a fost singur
să fie bănuit de ceva, a fost cu doi consilieri locali şi dna secretară.

Domnul consilier, Iftode Gheorghe –arată că suma era prea mare pentru acest teren,
doctorul Dumitriu l-a întrebat de ce nu a cumpărat Primăria terenul de la Bendescu ? şi mai
întreabă ce s-a prins în buget pentru deszăpezire 700mil lei, ce s-a făcut cu ei.

Domnul primar,spune că s-a prins în buget bani dar s-a cheltuit 30%dintre aceştia, zăpadă
nu a fost şi a cheltuit banii pentru drumuri.La mediu s-au cheltuit 100% , cu banii a vrut să
asfalteze 5 km drumuri , dar nu a întrunit punctajul, pentru aceasta trebuia să îndeplinească nişte
condiţii, s-au favorizat zonele de munte, acum este ultima sesiune de prezentare proiecte, nici nu
mai speră,are în gând acum un proiect cu canalizare şi o grădiniţă la Dolheştii Mari.

Alte discuţii nu sunt, se supune la vot proiectul de hotărâre, se aprobă cu 11
voturi,,pentru”şi un vot,,abţineri” domnul consilier Chirap Neculai.

Preşedintele de şedinţă, domnul consilier Befu Costel, dă cuvântul dlui primar, Darabă
Cătălin Gheorghe pentru a prezenta punctul şase al ordinii de zi, proiectul de hotărâre şi
expunerea de motive privind stabilirea orarului de funcţionare a unităţilor de alimentaţie
publică(restaurante, baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor ) de pe raza comunei
Dolheşti,judeţul Suceava.Raportul la acest proiect este întocmit şi prezentat de dl Darabă Daniel
inspector în cadrul Compartimentului contabilitate.

Discuţii:
Domnul consilier, Sandovici Valeriu- arată că a văzut în presă şi televizor foarte mulţi copii

bolnavi deoarece cumpără fel de fel de produse rele din magazine şi în comuna Dolheşti sunt
multe magazine care vând astfel de produse, propune să se constituie o comisie şi să verifice
produsele alimentare la magazine, dna doctor să verifice care este starea de sănătate a cetăţenilor
şi produsele supuse vânzării.
Domnul consilier, Befu Costel- arată că orice hotărâre a consiliului local este lege pentru

cetăţenii comunei,să se constituie o comisie care să verifice produsele din magazine.
Discuţii la acest punct nu mai sunt ,se supune la vot,se aprobă cu 12 voturi ,,pentru”
În continuare domnul primar, Darabă Cătălin Gheorghe prezintă punctul şapte al ordinei de

zi raportul privind starea economică, socială şi de mediu a comunei Dolheşti, judeţul Suceava,
pe anul 2015 şi raportul asupra situaţiei gestionării bunurilor primăriei comunei Dolheşti pe anul
2015.

Ultimul punct al ordinei de zi, diverse:
Domnul consilier,Iftode Gheorghe – întreabă cât costă o maşină de balast şi cât a costat

podul de la Dolheştii Mici?
Domnul consilier, Befu Costel supune spre atenţie propunerea unui consilier a fi ales

preşedinte de şedinţă pentru următoarele trei luni,respectiv: mai, iunie şi iulie, propune pe
domnul consilier, Chirap Neculai.Toţi consilierii sunt de acord ca domnul consilier Chirap
Neculai să fie ales preşedinte de şedinţă.

Domnul consilier,Sandovici Valeriu- arată că toţi primarii din 1989 până în prezent s-au
străduit să facă câte ceva dar la noi la comună este invers, când primarul este de o anumită
culoare politică ,preşedintele consiliului judeţean este de altă culoare politică şi bani nu am mai
primit, la Preuteşti,Dolhasca au mai făcut unele tranzacţii şi au mai primit bani, au mai făcut câte
ceva prin comună, dar în comuna Dolheşti nu s-a făcut nimic deoarece nu au primit bani.

Referitor la mediu sunt haiduci care taie pădurea şi vând lemne, nu trebuie privit cu ură dar
cel care va fi prins să fie sancţionat, sunt cheltuieli mari şi ţăranul nu le poate suporta pe toate,
încet, încet satul dispare, trebuie să se trăiască în armonie, oricine va fi primar trebuie să aibă o
echipă.



Referitor la domnul Bendescu, are un frate mort care are un copil şi acesta vrea să împartă
pământul în două.

Domnul primar, Darabă Cătălin Gheorghe- arată că această perioadă a fost în relaţii bune
cu toţi primarii şi fiecare s-au plâns că au probleme, în aceşti 4 ani sufleteşte este mulţumit cu ce
s-a realizat , nu s-a certat cu nimeni şi crede că nu a supărat pe nimeni.
Întrucât discuţii nu mai sunt, preşedintele de şedinţă, dl.consilier, Befu Costel declară închise

lucrările şedinţei şi mulţumeşte pentru participare.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
Befu Costel- consilier local

SECRETAR COMUNĂ,
Ştefan Viorica
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