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PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 28.10.2016 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local
Dolheşti, care are loc în sala de şedinţe a Primăriei comunei Dolheşti, ora 13,00 .
Prin Dispoziţia primarului nr. 200 din 20.10.2016, au fost convocaţi un număr
de 13 consilieri în funcţie, cu invitaţia secretarului comunei nr. 4550 din 20.10. 2016 .
Preşedintele de şedinţă, dl. Chirap Neculai, dă cuvântul dnei. secretar Rotaru
Nina, pentru a face prezenţa nominală a consilierilor prezenţi la şedinţă şi constată că
din 13 consilieri în funcţie, sunt prezenţi 13 consilieri .
Dna secretar, Rotaru Nina, informează că este asigurat cvorumul, şedinţa este legal
constituită şi lucrările şedinţei pot începe .
Preşedintele de şedinţă, dl. Chirap Neculai, declară deschise lucrările şedinţei şi dă
cuvântul dlui. primar Cristinel - Neculai Bărculescu, pentru a prezenta Proiectul ordinei
de zi, după cum urmează:
1.Supunerea spre aprobare a proceselor verbale, încheiate în şedinţa
ordinară a consiliului local din 15 septembrie 2016.
Prezintă: Nina Rotaru- secretar.
2. Proiect de hotărâre privind modificarea Regulamentului pentru
înregistrarea ,evidenţa şi radierea vehiculelor de pe raza comunei Dolheşti, care nu
se supun înmatriculării.
Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu-primar
3.Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului loccal pe anul 2016.
Iniţiator: Cristinel-Neculai Bărculescu, primar.
4.Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor
publice pe anul 2017.
Iniţiator: Cristinel-Neculai Bărculescu, primar.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare a Consiliului local Dolheşti.
Iniţiator: Cristinel-Neculai Bărculescu, primar
6. Proiect de hotărâre privind stabilirea normei de consum pentru
autoturismul Primăriei, Dacia Solenza şi microbuzul şcolar.
Iniţiator: Cristinel-Neculai Bărculescu, primar

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la
obiectivul de investitii MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA "HATMANUL
SENDREA" DOLHESTII MARI - CORP A + CORP B, COMUNA DOLHESTI,
JUDETUL SUCEAVA, ce urmeaza a fi finantat prin Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice, P.N.D.L.
Iniţiator: Cristinel-Neculai Bărculescu, primar
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la
obiectivul de investitii MODERNIZARE SCOALA PRIMARA VALEA BOUREI,
COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA, ce urmeaza a fi finantat prin
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, P.N.D.L.
Iniţiator: Cristinel-Neculai Bărculescu, primar
9.Proiectul de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici la
obiectivul de investitii MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA DOLHESTII
MICI, COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA, ce urmeaza a fi finantat prin
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, P.N.D.L.
Iniţiator Cristinel-Neculai Bărculescu,
10.Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinantarii de la bugetul local
pentru categoriile de cheltuieli neeligibile prin P.N.D.L. aferente proiectului
MODERNIZARE SCOALA PRIMARA VALEA BOUREI, COMUNA DOLHESTI,
JUDETUL SUCEAVA ce urmeaza a fi finantat prin Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice
Iniţiator Cristinel-Neculai Bărculescu, primar
11.Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinantarii de la bugetul local
pentru categoriile de cheltuieli neeligibile prin P.N.D.L. aferente proiectului
MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA "HATMANUL SENDREA"
DOLHESTII MARI - CORP A + CORP B, COMUNA DOLHESTI, JUDETUL
SUCEAVA, ce urmeaza a fi finantat prin Ministerul Dezvoltarii Regionale si
Administratiei Publice
Iniţiator Cristinel-Neculai Bărculescu, primar
12. Proiect de hotărâre privind asigurarea cofinantarii de la bugetul local
pentru categoriile de cheltuieli neeligibile prin P.N.D.L. aferente proiectului
„MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA DOLHESTII MICI, COMUNA
DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA”, ce urmeaza a fi finantat prin Ministerul
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice
Iniţiator Cristinel-Neculai Bărculescu, primar
13. Prezentarea adresei nr. 18171/10 din 29.07.2016 a Instituţiei Prefectului –
judeţul Suceava .
Prezintă: Nina Rotaru
14. Probleme diverse.

Se supune la vot, ordinea de zi, care se aprobă cu 13 voturi ,,pentru”. Cvorumul
fiind asigurat, ordinea de zi este aprobată, iar lucrările ședinței pot continua.
În continuare, preşedintele de şedinţă, dl. Chirap Neculai dă cuvântul dnei.
secretar Rotaru Nina, pentru a prezenta punctul unu al ordinei de zi . Supunerea spre
aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local din data de
15.09.2016.
Dl. consilier Corduneanu Cristian menționează că s-au făcut studii de fezabilitate, sau cheltui bani iar proiectul nu a fost aprobat iar acest lucru nu a fost trecut în procesul
verbal.
Dl. consilier Chirap Neculai amintește dlui. consilier Corduneanu Cristian că,
consiliul local aprobă proiectul nu și banii care sunt cheltuiți și că la insistențele
consilierilor locali acum în paranteză sunt trecute și sumele de bani .
Dna. consilier Ilie Maria precizează că procesele verbale nu au fost revizuite acolo
unde au fost sesizate greșeli și nu au fost consemnate acolo unde a considerat că nu s-a
scris exact cuvăntul dumnealor.
Dl. consilier Chirap Neculai afirmă că poate solicita să se citească procesul verbal
pentru a se face consemnările, înainte de a fi votat .
Se supune la vot procesul verbal încheiat în şedinţa ordinară a Consiliului Local
din data de 15.09.2016 . Se aprobă cu 13 voturi ,,pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu,
pentru a prezenta punctul doi al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind modificarea
Regulamentului pentru înregistrarea ,evidenţa şi radierea vehiculelor de pe raza comunei
Dolheşti, care nu se supun înmatriculării.
Dna.consilier Ilie Maria dorește să nu se mai prezinte proiectele de hotărăre, pentru
că dosarul a fost studiat .
Dna. secretar Rotaru Nina menționează că, conform Legii nr. 215/2001 toate
materialele de pe ordinea de zi se prezintă în ședință . Consilierii stabilesc să nu se
prezinte Proiectele de Hotârăre .și expunerile de motive, deorece au fost studiate să se
treacă direct la discuții.
Discuții nu sunt, se supune la vot și se aprobă cu 13 voturi ,,pentru”.
Se trece la punctul trei al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind rectificarea
bugetului loccal pe anul 2016.
Discuții :
Dl. consilier Darabă Cătălin precizează că prin ei se scot castanele din foc, că o dată
ce aprobă sunt direct răspunzători, rectificarea are motive obiective, la școli trebuie bani,
la copii trebuie bani dar consideră că nu este bine să se ia stegulețe înainte de campania
electorală . Cele 800 de pachete consideră că sunt foarte multe și că artificiile nu crede că
sunt necesare .
Dl. consilier Chirap Vasile propune ca problema celor 1000 de stegulețe să fie
rezolvată astfel, să fie împărțite pe numărul de partide, iar artificiile sunt o adevărată
problemă pentru că a fost un caz în anii trecuți când s-a luat foc de la aceste artificii și
consideră că trebuit să fie făcute de un specialist . Mai precizează că decăt să se
cheltuiască 1000 € mai bine să se ia jucării la copii de acei bani .

Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu precizează că pachetul cu dulciuri costă
10 lei/pachet și s-a concentrat de la 15 lei. pentru că nu este buget și cele 1000 de
stegulețe costă 2,50 lei /steguleț . Dl. primar spune că în legătură cu stegulețele, nu este
campanie și dă exemplu că dacă 8 martie cade în campanie nu se mai dă flori la femei
sau dacă 1 iunie a fost în campanie nu s-a făcut acțiuni cu copii ? Dl. primar consideră că
Ziua Națională a României este o zi deosebită și deși cerem copiilor să fie patrioți, să
cunoască tricolorul, nu se dorește să se faca ceva de Ziua Națională că este campanie,
deși acestă campanie nu este pentru primar .
Dl. consilier Mărian Dorin întreabă unde se vor da aceste stegulețe ?
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde că se vor împărți la Scoală .
Dl. consilier Mărian Dorin întreabă dăcă dirigintele dă la copil și copilul se duce cu el
acasă?
Dl. consilier Chirap Vasile precizează că sunt 1000 de stegulețe iar copii sunt doar
500 .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu afirmă că stegulețele care vor rămâne se
vor da atât la părinți cât și la cetațenii din comună.
Dl. consilier Corduneanu Cristian dorește să se facă steaguri mai mari să se pună la
instituții.
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu spune că deja au fost comandate .
Dl. consilier Chirap Neculai spune că cei care conduc instutuțiile își pot comanda
singuri steaguri .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu precizează că cele 1000 de stegulețe nu
vor ajunge că pentru că va fi o acțiune pe 30.11.2016 și pe 1.12.2016 .
Dl. consilier Chirap Vasile revine cu propunerea de a se împarte stegulețele pe
partide .
Dna. consilier Ilie Maria solicitată să se contituie o comisie mixtă .
Dl. consilie Chirap Neculai propune să se dea 500 de stegulețe la copii și 500 să
rămână la Primărie.
Dl. consilier Chirap Vasile nu este de acord să rămână 500 de stegulețe la Primărie
ci să se cumpere mai puține doar pentru copii.
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu spune că dacă se dau 500 la copii și 500
la părinți nu vor mai rămâne stegulețe și chiar dacă ar rămâne 100 sau 200 nu ar fi nici o
problemă, chiar ar fi foarte bine . Mai face precizarea că dacă se cumpără mai puține
stegulețe acestea vor ajunge să coste mai mult. Dl. primar mai completează că de mulți
ani nu s-a făcut nimic pentru cetățeni, s-au pus pe stălpi câteva plase de stele, iar anul
acesta dorește să facă un moment mai special, la ora 24 va invita lumea intr-o anumita
locatie și bineînțeles cu o firmă specializată se vor da aceste artificii iar suma va fi 5000
lei care nu crede că este o sumă mare ținând cont că în trecut au fost cheltuiți bani aiurea
și poate sunt mulți oameni care nu au văzut niciodată artificii .
Dna. consilier Ilie Maria spune să nu minimalizeze.
Dl. consilier Mărian Dorin întreabă ce se va sărbători ?
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde că se va sărbători trecerea
dintre ani .
Dl. consilier Chirap Neculai înreabă dacă 5000 lei consideră că sunt mulți bani, față
de 50.000 lei pentru o bombă care este în Primărie, fără autorizație, este mare diferența .

Dna. consilier Ilie Maria afirmă că nu pune problema sumei ci că acești bani pot fi
dați la iluminatul public, ca să fie lumină toată noaptea, pentru că hoții nu circulă între
ore ci circulă toată noaptea și i se pare normal ca banii să fie tot pentru cetățean, dar
pentru iluminatul public, pentru că și așa se plâng că nu sunt bani pentru iluminatul
public .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde că așa este la toate comunele din
jurul nostru .
Dl. consilie Chirap Neculai întreabă că dacă era mai bine cînd nu a fost deloc și au
vrut să pună felinare, că ar trebui să ne mulțumim că o avem și așa, și sigur că se poate și
mai bine, dar s-au așteptat ani pentru că robinetele au fost închise pentru alte afaceri și
mișmașuri .
Dna. consilier Ilie Maria răspunde dlui. consilie Chirap Neculai, că a fost consilier
de-a lungul anilor, că a fost martor la tot și nu are dreptul să reproșeze aceste lucruri .
Nemaifiind discuții se supune la vot și se aprobă cu 11 voturi ,,pentru” și 2
abțineri – dl. Corduneanu Cristian și dl. Mărian Dorin.
Se trece la punctul patru al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea
planului de ocupare a funcţiilor publice pe anul 2017.
Discuții :
Dl. consilier Corduneanu Cristian dorește că dna. secretar Rotaru Nina să i se
prezinte situația nominală a personalului .
Dna. secretar Rotaru Nina prezintă statul de personal privind ocupare funcțiilor
publice și precizează că nu sunt modificări .
Dl. consilier Corduneanu Cristian înreabă dacă postul de inspector debutant este
scos
la
concurs
?
Dna. secretar Rotaru Nina răspunde că da .
Dl. consilier Corduneanu Cristian înreabă dacă postul de consilier juridic este scos
la concurs?
Dna. secretar Rotaru Nina răspunde că sunt scoase la concurs un post la resurse
umane și un post la contabilitate .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu menționeză că postul de consilier juridic
va fi transformat .
Dl. consilier Corduneanu Cristian înreabă dacă pentru postul de consilier juridic se
cer studii economice și că dacă postul de resursele umane este în compartimentrul juridic?
Dna. secretar Rotaru Nina răspunde că se cer studii juridice pentru postul de
consilier juridic și că în compartimentru juridic sunt două funcții, consilier juridic și
resurse umane .
Dl. consilier Corduneanu Cristian întreabă de ce postul pentru asistent comunitar
nu este prins în proiect ?
Dna. secretar Rotaru Nina răspunde că este în organigrama noastră, dar nu face
parte din numărul de posturi repatizat de Prefectura Suceava și prevăzut în OUG nr.
63/2010 .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu adaugă că asistenti medicali comunitari
nu sunt plătiți de noi și că a făcut cerere la DSP ca pe lângă cele două posturi deja
aprobate, să ne mai fie aprobat și cel de-al treilea post . După ce se va primi aprobarea se
vor scoate la concurs cele două posturi de de asistenti medicali comunitari .
Se supune la vot și se aprobă cu 13 voturi ,,pentru”.

Președintele de ședință Chirap Neculai anunță că dl. doctor veterinar Nistor Narcis a
fost invitat la ședința de consiliu local pentru a prezenta situația cu privire la pesta
porcină. Dl. doctor ia cuvântul și face cunoscut faptul că la granița cu România și anume
în Ucraina, au fost depistate cazuri de pestă porcină și că speră să nu ajungă și la noi
pentru că nu există vaccin, prin urmare nu sunt posibilități de a lupta cu această boală.
Dacă pesta porcină ajunge într-o zonă afectează în primul rând rezervorul natural și
anume mitrețul apoi porcii din gospodării . Pentru a preîntâmpina acest fenomen neplăcut
propune să anunțăm cetățenii să cumpere porci doar care provin din țară și deasemeni să
nu se cumpere furaje ce provin din Republica Moldova sau Ucraina. Deși comuna are
un număr restrâns de animale dar totuși dacă se află că ar apărea cazuri de îmbolnăvire,
sau sunt chiar și mici suspiciuni, ca de exemplu, la porcii de culoare albă se fac de
culoare indigo și organele interne arată ca și cum ar fi date cu păcură, roagă să fie anunțat
cât mai repede, numărul dlui. de telefon va fi afișat la avizier. A discutat cu dl. primar ca
trebuie identificată o zonă ca în situația în care vor apărea cazuri de pestă, să fie îngropate
cât mai repede, întrucât se pot îmbolnăvi chiar și oamenii. Mai înștiintează că unele
acțiuni sanitar – veterinare sunt obligatorii și unele sunt la cererea proprietarului, deci
prin urmare crotalierea porcilor sunt la cererea oamenilor, iar în cazul în care apare boala,
animalele se pot despăgubi doar cele care sunt crotaliate .
Dna. consilier Ilie Maria întreabă dacă târgurile se mai organizează în aceste condiții?
Dl. doctor veterinar Nistor Narcis răspunde că tărgurile sunt închise dar este necesar și
de aceste lămuriri pentru că sunt oameni care vor încerca totuși să-și vândă animalele,
mai ales că vin sărbătorile de iarnă .
Dl. doctor Nistor mulțumește și părăsește sala de şedinţe .
Se trece la punctul cinci al ordinii de zi . Proiectul de hotărâre privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului local Dolhești .
Discuții :
Dna. consilier Ilie Maria înmânează dnei. secretar Rotaru Nina, două pagini din
materialele pentru ședință puse la mapă și cere să-i fi prezentate pentru că dumneaei nu a
reușit să citească situațiile de incompatibilitate ale consilierilor locali și prin urmare cum
ar putea vota ?
Dna. secretar Rotaru Nina aduce lămuriri și arată că scrisul este șters deoarece
imprimanta i s-a stricat pentru că a fost un volum mare de materiale care au trebuit
xeroxate și că după aprobarea regulamentului, acestea vor fi refăcute .
Dna. consilier Ilie Maria menționează ca asta nu este o scuză .
Dna. secretar Rotaru Nina mai aduce completări cu privire la materialele de ședință
care se transmit acasă . Dă citire art. 39, alin 3 din Legea. 215/2001 și se solicită
consilierilor locali să hotărască cum vor fi puse la dispoziție aceste materiale și anume
dacă vor fi trimise acasă sau vor veni toți consilierii la sediul primărie .
Dna. consilier Ilie Maria
precizează că s-au adresat Instituției Prefectului –
Județului Suceava și că dna. secretat pune la îndoială o hotărâre a Prefecturii Județului
Suceava și că dacă continuă cu această atitudine, personal se va adresa din nou Prefecturii.
Dna. consilier Ilie Maria mai adaugă că dna. secretar trebuie să respecte legea.
Dna. secretar Rotaru Nina aduce la cunoștință că va da citire adresei primită de la
Instituția Prefectului – Județului Suceava și o întreabă pe dna. consilier Ilie Maria dacă a
participat la ședința de comisie ?

Dna. consilier Ilie Maria răspunde că a participat la ședința de comisie, că cel care
nu a fost prezent este dl. președinte de comisie și că nu este novoie să vină la Primărie
pentru această ședință .
Dl. consilie Chirap Neculai propune ca mapele cu materialele să fie trimise acasă o
dată cu, convocarea .
Dna. consilier Ilie Maria nu dorește să se supună la vot pentru că deja este o
hotărârea a unei Insituții.
Dl. consilier Apetroae Nicolae în cuvântul lui dorește să lămurească că grupul PSD
nu au nevoie de mape pentru fiecare consilier, pentru că ar fi o muncă în plus și că vor
studia dosarul pe comisie .
Dl. consilie Mărian Dorin intervine și solicită modificarea indemnizației de ședință
Dă citire Legii nr. 393/2004 actualizată în 2016 și solicită să se primească indemnizație
pentru o sedință ordinară și două ședințe pe comisie.
Dna. secretar Rotaru Nina menționează că până în prezent pe comisie s-a ținut doar
o ședință .
Dna. consilier Ilie Maria asigură că vor fi două ședințe pe comisie și că se va ține
prezența .
Dna. secretar Rotaru Nina anunță că va fi modificat Regulamentul de organizare și
funcționare a Consiliului local dacă se va aproba modificarea .
Se supune la vot propunerea ca de acum să fie o ședință ordinară și două ședințe
pe comisii se aprobă cu 13 voturi ,,pentru”.
Se supune la vot Proiectul de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare a Consiliului local Dolhești se aprobă cu 13 voturi ,,pentru”.
Se trece la punctul șase al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind stabilirea
normei de consum pentru autoturismul Primăriei, Dacia Solenza şi microbuzul şcolar .
Discuții :
Dna. consilier Ilie Maria face căteva obserbații că a citit expunerea de motive în
care este trecut că la nivelui Primăriei s-a constitiut o comisie formată din Livadaru
Florin, Rotaru Petru, Crăciun Costică și Sandu Florin și dorește să știe dacă acesți oameni
au atestat pentru a calcula consumul de carburant ? Dna. consilier Ilie Maria menționează
că știe că sunt ateliere specializate care atestă dacă mașinile sunt vechi și că nu a auzit de
când este ea că o mașină consumă mai puțin vara și mai mult iarna . Solicită să se meargă
la un atelier autorizat care să ateste acest consum, iar până nu se va face acest lucru
dumnealor nu vor vota acest proiect de hotărâre .
Dl. consilier Darabă Cătălin spune că scrie că mașina merge în Podișor și problema
ar fi dacă se va cere să se meargă și la Jderu și în Dolheștii - Mici, va fi timp până la
începerea orelor?
Dl. consilier Chirap Vasile menționează că de la Ciocîrlan sunt doar 100 m. copii
pot merge pe jos să facă mișcare că altfel vor deveni obezi și că un microbuz nu face față
că ar trebui minim trei.
Dl. consilier Apetroae Nicolae precizează că la văzut pe dl. primar în Valea Bourei
și când a fost un foc și când a fort un accident, când sunt probleme neprevăzute care
trebuie rezolvate imediat, nu poate să aștepte să aprobe consiliul local cât să se poată
pune benzina și că 150 litri nu sunt foarte mulți, iar iarna trebuie și încălzire și consumul
va fi mai ridicat. Într-un an chiar și Poliția a cerut benzină de la Primărie .
Dl. consilier Chirap Vasile atrage atenția că Primăria Dolhești are două autoturisme .

Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu confirmă că sunt două autoturisme dar că
una nu are acte și nu a putut fi radiată .
Dl. consilier Darabă Cătălin amintește că și el a ținut mașina pe Primărie și nu
putea să aducă altă mașină, iar pentru autoturismul Solenza actele au fost făcute de el .
Dl. consilier Chirap Neculai propune ca autoturismul să fie dat în ziar că sunt
pierdute actele și dumnealui în va aduce cartea .
Dl. consilier Chirap Vasile spune că autoturismul Solenza consumă 10 litri, pe an se
ajunge la 2 000 € să fie votat un Proiect pentru a fi dată la Programul Rabla și să se i-a un
autoturism nou care costă 5 000 sau 6000 € .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu spune că este de acord pentru anul 2017
pentru anul acesta nu se mai primește .
Dl. consilier Chirap Neculai afirmă că din 2017 Programul Rabla dispare .
Dl. consilier Corduneanu Cristian prezintă Ordonanța 80/2001, anexa 2 .
Dna. secretar Rotaru Nina aduce la cunoștință că este abrogată .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu spune că a fost la Curtea de Conturi și a
întrebat cum trebuie să procedeze ca să nu îi fie imputați banii și a fost sfătui să facă o
comisie pentru a stabili consumul și cota să fie 150 litri pentru că este cel mai practic.
Deasemeni s-a interesat și la alte Primării și majoritatea au trecut un consum de 300 litri,
dar a ales 150 litri pentru a nu fi discuții la verificări .
Dl. consilier Darabă Cătălin precizează că a înțeles ce a spus dl. primar și anume
să meargă să-i aprobe consilierii ca să scape de orice problemă . Mai adaugă că sunt trei
consilieri care au lucrat la Silvic și că în prezent se decontează benzina pe deplasare în
baza unei foi de deplasări, semnată pe proprie răspundere .
Dl. consilier Chirap Neculai spune că este normal ca și consilierii locali să aprobe
proiectul .
Se supune la vot se aprobă cu 7 voturi ,,pentru” și 6 abțineri – dna. Ilie Maria, dl.
Corduneanu Cristian,dl. Mărian Dorin, dl. Darabă Cătălin, dl. Chirap Vasile, dl. Iliuțe
Constantin .
Se trece la punctul șapte al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii MODERNIZARE SCOALA
GIMNAZIALA "HATMANUL SENDREA" DOLHESTII MARI - CORP A + CORP B,
COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA, ce urmeaza a fi finantat prin Ministerul
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice, P.N.D.L.
Discuții :
Dl. consilier Darabă Cătălin întreabă dacă avem o garanție că se vor primi banii ?
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu sugerează să intre pe site-ul Ministerul
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice la Programe PNDL și să vadă exact
stadiul proiectelor . Dumnealui speră ca până la 1.12.2016 se vor obține toate aprobările.
Dl. consilier Chirap Vasile în cuvântul său precizează că banii sunt puțini și chiar
dacă nu vor ajunge banii pentru toate reparațiile necesare la Școala Dolheștii – Mici,
totuși fundația este șubredă, este necesar să fie refăcută, trebuie să se bage 10 mii de lei
pentru fundație, sau măcar încă o temelie lângă cea existentă, întrucăt la cel mai mic
cutremul aceasta cade jos, pentru că Scoala este zidită în 1978 și este făcută pe nisip, iar
timp de 30 - 40 de ani au fost infiltrații și este un pericol pentru copii. Mai precizează că
nu trebuie făcut doar drenaj .

Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu aduce la cunoștință că au fost arhitecți
care au săpat și este trecut un punct în proiect cu ceea ce au constatat ei .
Dl. consilier Darabă Cătălin mai adaugă că trebuie avută o foarte mare atenție și la
centrală pe dedesupt, pentru că dumnealui a făcut spațiu mare pentru două centrale .
Dl. consilier Chirap Vasile menționează că nu mai sunt, au fost scoase .
Dna. consilier Ilie Maria adaugă că ar trebui înlocuită toată instalația, pentru că fost
făcută rău .
Dl. consilier Chirap Vasile menționează că a fost făcută bine dar cu bine în
ghilimele .
Dl. consilier Corduneanu Cristian face o completare legat de cofinanțare la cele trei
școli adunate ar fi în jur de 250 mii lei., ce s-a votat în consiliul local au fost 80 mii lei
care au fost transferați de la Primărie și astăzi 70 mii lei, diferența de 100 mii lei dacă nu
este, nu au ce vota ?
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu intervine și menționeză că acest Proiect
este pe 2016 – 2019, este multianual și se face etapizat, nu trebuie să se termine la
31.12.2016 . Așa cum a fost votat și Proiectul cu drumul . Rămâne consultanața pentru
organizația licitațiilor pentru anul 2017 .
Se supune la vot și se aprobă cu 13 voturi ,,pentru”.
Se trece la punctul opt al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii MODERNIZARE SCOALA
PRIMARA VALEA BOUREI, COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA, ce
urmeaza a fi finantat prin Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice,
P.N.D.L.
Nemaifiind discuții se supune la vot și se aprobă cu 13 voturi ,,pentru”.
Se trece la punctul nouă al ordinii de zi : Proiectul de hotărâre privind aprobarea
indicatorilor tehnico-economici la obiectivul de investitii MODERNIZARE SCOALA
PRIMARA VALEA BOUREI, COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA, ce
urmeaza a fi finantat prin Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice .
Nemaifiind discuții se supune la vot și se aprobă cu 13 voturi ,,pentru”.
Se trece la punctul zece al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind asigurarea
cofinantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli neeligibile prin P.N.D.L.
aferente proiectului MODERNIZARE SCOALA PRIMARA VALEA BOUREI,
COMUNA DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA ce urmeaza a fi finantat prin Ministerul
Dezvoltarii Regionale si Administratiei Publice .
Nemaifiind discuții se supune la vot și se aprobă cu 12 voturi ,,pentru” și 1
abțineri – dl. Corduneanu Cristian .
Se trece la punctul unsprezece al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind
asigurarea cofinantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli neeligibile prin
P.N.D.L. aferente proiectului MODERNIZARE SCOALA GIMNAZIALA
"HATMANUL SENDREA" DOLHESTII MARI - CORP A + CORP B, COMUNA
DOLHESTI, JUDETUL SUCEAVA, ce urmeaza a fi finantat prin Ministerul Dezvoltarii
Regionale si Administratiei Publice .
Nemaifiind discuții se supune la vot și se aprobă cu 12 voturi ,,pentru” și 1
abțineri – dl. Corduneanu Cristian .
Se trece la punctul doisprezece al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind
asigurarea cofinantarii de la bugetul local pentru categoriile de cheltuieli neeligibile prin

P.N.D.L. aferente proiectului „Modernizare scoala gimnaziala Dolhestii Mici, comuna
Dolhesti, judetul Suceava”, ce urmeaza a fi finantat prin Ministerul Dezvoltarii Regionale
si Administratiei Publice .
Nemaifiind discuții se supune la vot și se aprobă cu 12 voturi ,,pentru” și 1
abțineri – dl. Corduneanu Cristian .
Se trece la punctul treisprezece al ordinii de zi : Prezentarea adresei nr. 18171/10
din 29.07.2016 a Instituţiei Prefectului –judeţul Suceava .
Preşedintele de şedinţă, dl. Chirap Neculai, dă cuvântul dnei. secretar Rotaru Nina,
care prezintă adresa nr. 18171/10 din 29.07.2016 a Instituţiei Prefectului –judeţul
Suceava .
Dna. consilier Ilie Maria înreabă de ce se prezintă așa de tărziu această adresă .
Dl. consilier Chirap Neculai menționează că acestă adresă a fost înregistrată la
Primăria Dolhești în data de 3.10.2016.
Se trece la ultimul punct al ordinii de zi : diverse .
Dna. consilier Ilie Maria ridică o problemă în ceea ce privește arhiva și anume, că
din auzite, de la dl. Chirap Neculai - președinte de ședință, a aflat că a dispărut un dosar
de la arhivă .
Dl. consilier Chirap Neculai precizează că este vorba despre dosarul de lichidare a
CAP –ului Dolhești .
Dna. consilier Ilie Maria adaugă că de arhivă răspunde direct dna. secretară și în
condițiile acestea, dacă dispare un dosar trebuie să anunțe Arhivele Naționale pentru a
veni să facă cercetări cu cei vinovați . Dumneaei mai menționează că știe că o arhivă
funcționează pe baza unui registru de intrare – ieșire în care la orice oră, dna. secretar
trebuie să scrie cine a intrat, cu ce problemă, când a ieșit, sub stricta supravechere a ei nu
cu delegare de sarcini . Nimeni nu are voie să intre în arhivă, nici primarul decât cu
stricta supravechere a dnei. secretar . Dna. consilier Ilie Maria mai precizează că arugat
în ședințele anterioare să fie pus la dispoziție anumite documente, dar are impresia că se
merge pe ideea că au ținere de minte scurtă și vede că se perpetuează în aceea de a nu
pune la dispoziție procedura de desfășurare a ședințelor consiliului local . Mai face
mențiunea că orice activitate în Primărie, în alte unități administrativ teritoriale sau în
Școli este reglementată de o procedură operațională . Dumneaei așteaptă în continuare un
alt material care li s-a spus că se va da într-o ședința viitoare, și anume este vorba de
Regulamentul de funcționare a Asociației Comunelor din România , care nu a fost pus la
dispoziție nici la această dată .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu precizează că acest Regulament se găsește
pe site-ul ACOR .
Dna. consilier Ilie Maria mai adaugă că tot în acea ședință a ridicat problema
gestionării deșeurilor care sunt în râpa de lângă părinții dumneaei . Mai precizează că s-a
continuat să se trimită, mai multe persoane cu mașini încărcate de gunoi, de către dl.
Primar, întâmplător fiind acolo la părinții dumneaie, șoferul respectiv a spus că a fost
trimis de dl. Primar si a cules toată murdăria din toată comuna și l-a trimis acolo .
Dl. consilier Chirap Neculai întreabă dacă are un nume .
Dna. consilier Ilie Maria răspunde că este vorba despre Bădișor .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu aduce lămuriri că mașina aceea era cu
pământ .

Dna. consilier Ilie Maria menționează că nu era pământ că dl. primar trebuie să
meargă să vadă pentru că nu știe ce este acolo, că a fost dusă o căruță de pământ și că este
mormanul și acum pe malul râpei . Dna. consilier mai adaugă că într-o discuție dl. primar
a spus că va lua măsuri, că va fi amenajată, dar dumneaei nu are nevoie de măsuri,
problema este gestionarea acestor deșeuri care sunt un focar de infecții pentru oamenii de
acolo și chiar pentru toată lumea, că gospodărirea comunei nu se face din birou, trebuie
să se meargă în teren să se vadă despre ce este vorba . Să nu se aducă tot felul de scuze
pentru că din iulie de când a ridicat problema până în prezent nu s-a mișcat nimic. Podul
este înfundat, sunt tot felul de mizerii, apa trece prin curțile oamenilor, prin șură la Boboc
și se tot duce la vale. Dna. consilier Ilie Maria spune că este ultima intervenție pe care o
face în această ședință și că își rezervă dreptul de a se lupta pentru oamenii de acolo până
când se va rezolva această problemă, că nu se mai admit scuze care sunt date de 26 de ani,
că vrea de la persoanele care au fost așteptate ca și Mesia la Dolhești să se rezolve
această problemă. Dna. consilier încheie această intervenție mulțumind .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu face precizarea că a fost la fața locului cu
directorul de la Agenția de îmbunătățiri funciare, după care specialiștii de la AIF și de la
SGA au făcut o documentație, pentru o problemă mai mare decât cea a gunoiului este că
din cauza cutremurelor pământul a început să vină la vale și că trebuie un Proiect cu
privire la poduri finanțat de la Guvern, au fost strânse semnături de la oameni pentru
demararea unui Proiect mai mare.
Dna. consilier Ilie Maria spune că nu a ridicat problema îmbunătățirilor funciare ci
problema gunoiului care este pus la pod pentru că dl.primar are puterea de a decide, de a
sancționa un om, nu neapărat de ordin pecuniar, să i se atragă atenția .
Dl. consilier Corduneanu Cristian face o observație că mai sunt câteva canale care
nu sunt acoperite și trebuie semnalizate pentru că sunt un pericol .
Dl. consilier Chirap Neculai solicită dlui. primar, ca de când s-a instalat în această
funcție să expună scris, consiliului local, următoarele aspecte, care au fost solicitate de
ani și ani și totuși nu s-a aflat și anume, dosarul de lichidare a CAP furat din Primărie,
valoarea la Pod Dolheștii – Mici, Parc Dolheștii – Mari refăcut, centrală Primărie , care
este SH, ducumente de proveniență, o garanție, Parc Valea – Bourei, cheltuieli cu
sfărșitul anului 2015 începutul anului 2016 .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu menționează că problemele sunt
verificate de auditul, iar când va fi gata vor fi prezentate consiliului local .
Dna. consilier Ilie Maria întreabă pe dl. consilier Chirap Neculai unde a fost când sau votat aceste proiecte ?
Dl. consilier Chirap Neculai răspunde că, consilierii locali votează proiecte nu bani.
Dl. consilier Darabă Cătălin în cuvântul său întreabă că au fost niște fonduri
multianuale pentru apă și că dacă s-a reușit să se cheltuiască acei bani ?
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde că anul acesta s-au cheltuit 800
mil. lei . pentru că lucrările au fost sistate până pe data de 1.07.2016 și nu știe din ce
cauză . Dl. primar mai menționează că firma care a câștigat contractul și anume Civica au
avut probleme .
Dl. consilier Corduneanu Cristian întreabă dacă Primăria are datorii la această firmă?
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde că sunt datorii la Civica și că
această firmă a fost în faliment și a durat până și-au rezolvat problemele, iar în august s-a
început lucru .

Dl. consilier Darabă Cătălin mai menționează că au fost făcute câteva lucrări și că
dorește să știe ca în ședința următoare să i se aducă la cunoștință cum s-a plătit, ce s-a
plătit, dacă este trecut prin SEAP .
Dna. consilier Ilie Maria precizează că așteapă un răspuns de la dna. directoare .
Dna. consilier Vieriu Mihaela menționează că de când este în funcție, banii s-au
cheltui doar pe salarii și pentru plata facturilor de la E-on și Romtelekom.
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu intervine și adaugă că nu Școala a
semnat pentru lucrările de reparații și că banii sunt de la bugetul Primărie, pe capitolul
învățământ . Dl.primar mai precizează că a cheltuit 500 mil. lei. s-au pregătit toate cele
trei scoli, s-au reparat tencuielile și s-au văruit suprafata fiind de cca 3.500 mp, s-au făcut
40 m² de alei, s-a făcut reparații la băi, s-a înlocuit gresie și faianță , s-au reparat WCurile exterioare la Dolhestii Mici si Valea Bourei,a fost reparată instalația electrică, s-a
făcut o fântână .
Dl. consilier Darabă Cătălin întreabă ce firmă a câștigat aceste lucrări, dacă este
vorba despre AgroCase ?
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde că NicoRar Dolhești a făcut
lucrările de la Scoli și că AgroCase are contract valabil pentru lucrările de la Primărie .
Dna. consilier Ilie Maria precizează că din câte știe dumneaei această firma Agro
Case are datorii la Primărie și că situația în care firma are vreo datorie sau eventual
patronul acelei firme, nu se achiziționeze lucrări, lucru care este scris în legea achizițiilor.
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu precizează că firma nu are datorii la
Primărie .
Dl. consilier Darabă Cătălin întreabă cu ce plătește întreținerea centralei dacă se
defectează ?
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde că asta nu este o problemă .
Dl. consilier Chirap Neculai înreabă cât au costat lucrarile de la camera cea mică de
la Cămin ?
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde că 52.000 lei .
Dna. consilier Ilie Maria aduce completări că o cameră la Școală, camera dnei.
contabil care este 2/3m ² costă 280 mil. lei, cameră ce a fost făcută mai demult .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu precizează că pe 2015 pentru lucrări a
găsit un contract la Căminul Cultural cu valoarea de 52.000 lei. iar sala nu este prea mare,
nu are mai mult de 200 mp..
Dl. consilier Darabă Cătălin răspunde că era sfârșit de an și s-a ajuns la concluzia că
erau niște bani care trebuiau cheltuiți, ca să nu treacă pe anul viitor și a dorit să facă la
sfârșit de an ce se poate, astfel s-au luat materiale, s-au luat mai multe.
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu îl sfătuiește pe dl. consilier Darabă
Cătălin să nu mai dea explicații pentru că nu este legal ceea ce a făcut.
Dl. consilier Darabă Cătălin menționează că atunci când a plecat de la Primărie, la
Cămin erau calaburi. Și înreabă unde sunt aceste materiale?
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde că au fost luate înapoi pentru că
nu au fost plătite .
Dl. consilier Corduneanu Cristian întreabă dacă aceste cheltuieli au fost trecute prin
consiliul local ?
Dl. consilier Darabă Cătălin răspunde că da.
Dl. consilier Corduneanu Cristian întreabă că de ce consilierii locali au votat .

Dl. consilier Chirap Neculai amintește dlui. consilier Corduneanu Cristian că în
ședințele de consiliu se aprobă proiectul nu se vorbește și de bani .
Alte discuții nu mai sunt, preşedintele de şedinţă dl. Chirap Neculai declară închise
lucrările şedinţei şi mulţumeşte pentru participare .
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,
CHIRAP Neculai – consilier local

SECRETAR COMUNĂ,
ROTARU Nina - jurist

