
 

      ROMÂNIA                                                                                              

 JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOLHEŞTI 
 
 
 
                                                                PROCES VERBAL 
 
 
          Încheiat astăzi 08.01.2016 în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local   Dolheşti, care 
are loc în sala de şedinţe  al Primăriei comunei Dolheşti , ora 08,30, fiind devansată de timp în regim 
de urgenţă. 
           Prin Dispoziţia  primarului  nr.1 din 05.01.2016 ,au fost convocaţi un nr. de 13 consilieri în 
funcţie,cu invitaţia secretarului comunei nr.51 din 05.01.2016. 
           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 Costache a anunţat că este 
la spital,dl consilier Albu Neculai, a anunţat că are o problemă personală şi nu poate 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, Rotariu Petru, declară deschise lucrările şedinţei şi dă 
cuvântul dlui primar, Darabă Cătălin Gheorghe pentru a prezenta proiectul ordinei de zi, format 
dintr-un singur punct,astfel: 
          1.Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al 

deficitului secţiunii dezvoltare şi funcţionare pentru anul 2015 . 

                          Iniţiator: Darabă Cătălin Gheorghe-primar comună 
        Se supune la vot ordinea de zi ,se aprobă cu 11 voturi,,pentru”.          
        Preşedintele de şedinţă,dl  consilier Rotariu Petru , dă cuvântul dlui. primar pentru a prezenta 
punctul unul al ordinii de zi, Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul 

bugetului local al deficitului secţiunii dezvoltare şi funcţionare pentru anul 2015 . 
        Raportul la acest proiect de hotărâre este prezentat de dl. contabil Pîntea Dumitru. 
         Discuţii:  
        Domnul consilier Chirap Neculai, întreabă ce înseamnă secţiunea A  şi secţiunea E?, iar pentru 
şedinţa următoare să prezinte cheltuielile făcute din bugetul pe 2015,  
         -domnul contabil, Pîntea Dumitru, răspunde că aceşti bani sunt trecuţi la investiţii,  
domnul consilier Chirap Neculai,  întreabă pentru ce investiţii ?  dl. contabil răspunde pentru 
alimentare cu apă, drept pentru care domnul consilier Chirap Neculai este nemulţumit de acest 
răspuns , arătând că  banii pentru alimentarea cu apă  provine din altă parte. 
           Domnul consilier, Befu Costel –arată că trebuie de data asta iertaţi că nu s-au pregătit . 
        Alte discuţii nu sunt se supune la vot proiectul de hotărâre: 6 consilieri votează ,,pentru”  dl. 
consilier Sandovici Valeriu, dl. consilier Befu Costel,dl. consilier Iliuţe Costel,dl. consilier Agafiţei 
Petru , dl. consilier Rotariu Petru şi dl. consilier Crăciun Costică,; 
           -2 consilieri au votat ,,împotrivă” dl. consilier Chirap Neculai şi dl. consilier Iftode Gheorghe 
şi trei consilieri au votat la ,,abţineri”: dl. consilier Roman Mihai,dna consilier Pandelea Maria şi 
doamna consilier Pandelea Viorica.  
        Proiectul de hotărâre este respins, întrucât nu întruneşte cvorumul, conform art.45 alin(2) 

lit,,a” de adoptare cu votul majorităţii consilierilor locali în funcţie . 
         Alte discuţii nu sunt ,preşedintele de şedinţă ,dl.consilier local, Rotariu Petru , declară închise 
lucrările şedinţei şi mulţumeşte pentru participare. 
 
 

     PREŞEDINTEDE ŞEDINŢĂ, 
        Rotariu Petru-consilier local 
                                                                                           SECRETAR  COMUNĂ, 

                                                                                                    Viorica     Ştefan 
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          Încheiat astăzi  02.02.2016 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului local   Dolheşti, care are 
loc în sala de şedinţe  al Primăriei comunei Dolheşti , ora 14,00. 
           Prin Dispoziţia  primarului  nr.8 din 27.01.2016 ,au fost convocaţi un nr. de 13 consilieri în 
funcţie,cu invitaţia secretarului comunei nr.420 din 27.01.2016. 
           Secretarul comunei, dna. Ştefan Viorica ,face prezenţa  nominală a consilierilor locali şi 
constată că din 13 consilieri în funcţie, sunt  prezenţi 11 consilieri , dl. consilier Albu  Neculai 
lipseşte nemotivat şi dnii. consilieri :Iliuţe Costel  şi Agafiţei Petru, întârzie.  
         Dna.secretar, Ştefan Viorica anunţă că este  asigurat cvorumul, şedinţa este legal constituită, 
lucrările şedinţei pot începe. 
            Preşedintele de şedinţă, dl consilier, Befu Costel, declară deschise lucrările şedinţei şi dă 
cuvântul dlui primar, Darabă Cătălin Gheorghe pentru a prezenta proiectul ordinei de zi: 
            1. Supunerea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa ordinară a 

consiliului local din 29.01.2016. 

                                    Prezintă : Viorica Ştefan,secretar comună 

             2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local,bugetul instituţiilor publice şi 

activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2016, cât şi estimări pentru anul 

2017, 2018 şi 2019, precum şi aprobarea utilizării excedentului bugetului local în sumă de 

385661 lei ca fond de rezervă pentru finanţarea  cheltuielilor secţiunii de dezvoltare,(investiţii 

pe anul 2016, pentru obiectivele: 

             -,,Modernizare drumuri comunale în comuna Dolheşti, judeţul Suceava”125661 lei; 

             - Schimbare proiect ,,Alimentare cu apă în sistem centralizat în comuna 

Dolheşti,judeţul Suceava”80000 lei; 

             - Achiziţionarea unui autogreder-80000 lei; 

             - Branşament electric la Şcoala Gimnazială Dolheştii Mici-50000 lei; 

             -Schimbare tâmplărie Şcoala Gimnazială ,,Hatmanul Şendrea” Dolheştii Mari-20000 

lei ; 

             - Achiziţionare mobilier la Şcoala Gimnazială,,Hatmanul Şendrea”Dolheştii Mari-

20000 lei 

                                          Iniţiator: Cătălin Gheorghe Darabă,primar comună 

            3.Probleme diverse. 

          Se prezintă la şedinţă dl. consilier Iliuţe Costel. Se supune spre aprobare ordinea de zi, se 

aprobă cu 11 voturi,,pentru”. 
         Preşedintele de şedinţă dă cuvântul dnei secretar, Ştefan Viorica pentru a prezenta punctul unu 

al ordinii de zi,supunerea spre aprobare a procesului verbal încheiat la data de 29.01.2016, discuţii 
nu sunt se supune la vot, se aprobă cu 11 voturi,,pentru”. 

           Se prezintă la şedinţă dl. consilier Agafiţei Petru, în continuare dl. primar prezintă proiectul 
de hotărâre şi expunerea de motive privind aprobarea bugetului local,bugetul instituţiilor publice şi 
activităţilor finanţate integral din venituri proprii pe anul 2016, cât şi estimări pentru anul 2017,2018 
şi 2019, precum şi aprobarea utilizării excedentului bugetului local în sumă de 385661 lei ca fond de 
rezervă pentru finanţarea  cheltuielilor secţiunii de dezvoltare,(investiţii pe anul 2016, pentru 
obiectivele: 
             -,,Modernizare drumuri comunale în comuna Dolheşti, judeţul Suceava”125661 lei; 
             - Schimbare proiect ,,Alimentare cu apă în sistem centralizat în comuna Dolheşti,judeţul 
Suceava”80000 lei; 
             - Achiziţionarea unui autogreder-80000 lei; 
             - Branşament electric la Şcoala Gimnazială Dolheştii Mici-50000 lei; 



 
             - Schimbare tâmplărie Şcoala Gimnazială ,,Hatmanul Şendrea” Dolheştii Mari-20000 lei ; 
             - Achiziţionare mobilier la Şcoala Gimnazială,,Hatmanul Şendrea”Dolheştii Mari-20000 lei. 
           Raportul la acest proiect este întocmit şi prezentat de dl. contabil, Pîntea Dumitru. 
                 Discuţii: 
              Domnul primar, Darabă Cătălin –arată că fiecare doreşte să  aibă bani câţi mai mulţi, este an 
electoral şi cine va veni primar va face ce poate ,vor mai veni rectificări la buget , mergem mai 
departe. 
             Domnul consilier, Rotariu Petru- bugetul local în 2016 a fost întocmit din dispoziţii legale, a 
fost cuprins bani pentru dezvoltarea comunei, este de acord cu proiectul de hotărâre privind bugetul 
pe anul 2016  
             Domnul consilier, Befu Costel- a fost o muncă pentru contabil, a pus totul pe tapet, venituri 
şi cheltuieli, a sesizat că nu au existat diferenţe de la an la an, taxele şi impozitele fiind aceleaşi , nu 
au fost modificate, este meritoriu că s-au alocat  pentru culte şi cultură bani, poate pe viitor se vor 
găsi sume mai mari pentru a se face ceva în comună. 
            Domnul consilier, Sandovici Valeriu-este de acord cu  cele expuse de dl. primar şi dl.Pîntea , 
dar să aibă în vedere şi  pentru un mobilier  pentru muzeu ; 
                   - amenajarea unui parc la monumentul  eroilor,trotuar,bănci ; 
                   - să se repare podul peste Şomuz la Dobrea, este cârpit şi nu se poate trece cu animalele; 
                   - să fie plantate răchiţi pentru ocol la animale ; 
                   - să se facă trotuar în cimitir cca 60m dintr-un capăt în altul, de la  poartă până la zid; 
                   - să se deschidă un punct de desfacere produse agricole, brânză,  zarzavat etc; 
                   - piaţă de obor la Hopeni ; 
                   - de luat legătura cu poliţia să urmărească pe cei care vandalizează cabinele de autobuz ; 
                   - înfiinţarea unei echipe de constructori să facă lucrări, să nu se aducă din alte comune; 
                   - să fie schimbată tâmplăria la Şcoala Veche, Dolheştii Mari şi acoperită că este o şcoală 
muzeu, să se plombeze găurile din asfalt şi de pus balast pe cele pietruite ; 
                   - igenizarea Şomuzului; 
                   - să se găsească soluţii pentru paza pădurii, protecţia acesteia de a nu se mai tăia şi fura  
să se găsească un cetăţean care să fie plătit  tot de cetăţenii comunei pentru această activitate.  
             Este de acord cu proiectul de hotărâre şi este bine pentru consiliul local, să fie  o echipă, să 
lucreze în mod liniştit. 
              Domnul consilier, Befu Costel-arată că este de acord cu aspectele prezentate de dl. 
Sandovici, sunt reale şi concrete şi pe viitor să se realizeze. 
             -Domnul primar, Darabă Cătălin-arată că dl. consilier Befu spunea că nu sunt diferenţe la 
buget, este o mare diferenţă, faţă de anul trecut bugetul a fost diminuat cu 3 miliarde lei şi anul trecut 
se ştie că nu s-a încasat bani pe păşunat, au fost probleme cu amenajamentul poate anul acesta se va 
face ceva, deoarece cu banii de la păşune se pot face la ocolul pentru vaci cu răchită, o să fie o 
problemă cu suhatul animalelor, vaci sunt în deficit . 
            Referitor la alte lucrări în comună, se va face în funcţie de buget, aceştia sunt repartizaţi pe 
trimestre şi dacă îţi mai dă ceva bani,  îţi dă ultima zi din an când nu mai poţi face nimic. 
            Domnul consilier, Chirap Neculai – a solicitat execuţia bugetară pe anul 2015,s-a dat ceva pe 
trim.IV (de–a droanga ),nu s-a pus nici o parafă ,semnătură, pe ceea ce a primit consilierii, să se 
spună exact cât a costat podul la Dolheştii Mici, cât costă balastarea , căratul moluzului de la Şcoala 
Dolheştii Mici, dacă s-a făcut până acum ce s-a vrut nu o să se mai facă de aici încolo. 
            Domnul primar, Darabă Cătălin- arată că se lucrează la execuţia bugetară, aceasta se prezintă 
după aprobarea bugetului acum se lucrează de către specialişti.  
          Domnul consilier, Befu Costel- completează, arătând că bate, veniturile cu cheltuielile, dar 
colegii  doresc capitolele detailate,despre pod şi celelalte lucrări . 
         Alte discuţii nu sunt,se supune la vot,se aprobă cu 12 voturi,,pentru”. 

        Se prezintă ultimul punct al ordinii de zi,diverse: 
        Domnul  viceprimar,Crăciun Costică – referitor la ce a spus dl. consilier Sandovici, sunt prinşi 
bani în buget pentru repararea acestor drumuri. 
         Domnul  consilier, Sandovici Valeriu-arată că anul acesta să se facă o uliţă, anul viitor alta, aşa 
pe rând. 
         Doamna consilier,Pandelea  Viorica – arată că dacă se face balastarea drumurilor să se ducă o 
maşină de balast pe drum la dna secretară şi la deal la Ţipău. 



 
          
 
          Domnul primar, Darabă Cătălin- există proiectul cu asfaltarea a 5 km drumuri comunale,dar 
anul trecut nu a întrunit punctajul maxim, poate anul acesta  va fi mai bine, domnul primar arată că 
domnul viceprimar în cuvântul lui nu a atins problema gunoiului, nu poate intra maşina cu gunoi pe 
toate uliţele, de exemplu, la deal la Macarei nu ajunge, trebuie să vadă ce poate  face, solicită să dea 
o soluţie şi dnii consilieri şi să ia măsuri fiecare în sectorul său . 
          Alte discuţii nu sunt,  preşedintele  de şedinţă, dl. consilier Befu Costel, declară închise 
lucrările şedinţei şi mulţumeşte pentru participare. 
 
 
 
 
 
 
 
           PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
             Petru  Rotariu-consilier local 
                                                                                                      SECRETAR COMUNĂ,  
                                                                                                             Viorica Ştefan 


