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 JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOLHEŞTI 
 
 
 
                                                                PROCES VERBAL 
 
 
          Încheiat astăzi 14.12.2015, 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.252 din 07.12.2015 ,au fost convocaţi un nr. de 13 
consilieri în funcţie,cu invitaţia secretarului comunei Dolhesti, nr.4399 din 07.12.2015. 
          Preşedintele de şedinţă ,dl Rotariu Petru 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 Chirap Neculai şi dl. consilier Albu Neculai  nu au ajuns 
iar dl. consilier Albu Costache a anunţat că este la spital. 
        Dna secretar, Ştefan Viorica, anunţă că este asigurat cvorumul , şedinţa este legal constituită  
şi lucrările şedinţei pot începe. 
        Preşedintele de şedinţă, dl consilier, Rotariu Petru, declară deschise lucrările şedinţei  şi dă 
cuvântul dlui primar pentru a prezenta Proiectul ordinei de zi, după cum urmează: 

1.Supunerea  spre aprobare a  procesului verbal încheiat în şedinţa ordinară a 

Consiliului local  din data de 25 noiembrie   2015 . 

                                   Prezintă : Viorica Ştefan –secretar comună  

            2.Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului de cumpărare a suprafeţei de  5100 

mp teren în valoare totală de 67.575 lei, conform procesului verbal de negociere, ce 

aparţine domeniului privat al comunei Dolheşti, judeţul Suceava. 

                                  Iniţiator: Cătălin Gheorghe Darabă-primar comună 

            3 Proiect de hotărâre privind aprobarea Amenajamentului pastoral, revizuit al 

comunei Dolheşti . 

                                   Iniţiator: Cătălin Gheorghe Darabă-primar comună 

             4. Probleme diverse. 

       Se prezintă la şedinţă dl. consilier Chirap Neculai. 

       Domnul primar Darabă Cătălin Gheorghe anunţă că au apărut două probleme de 

urgenţă, a primit de la Consiliul judeţean Suceava suma de 2000 lei şi  al doilea punct este 

adresa Şcoalii Hatmanul Şendrea care solicită acordare drepturilor salariale pentru naveta 

cadrelor didactice şi   întrucât este sfârşit de an şi Trezoreria încheie operaţiunile mai 

repede, a suplimentat ordinea de zi cu două proiecte de hotărâre, respectiv:  

              1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2015 . 

                                   Iniţiator: Cătălin Gheorghe Darabă-primar comună 

             2. Proiect de hotărâre privind aprobarea  drepturilor băneşti personalului didactic 

de la Şcoala Gimnazială,,Hatmanul Şendrea” Dolheştii Mari, care solicită cheltuieli de 

deplasare pe 2 luni: noiembrie şi decembrie 2015. 
     Se supune la vot ordinea de zi ,se aprobă cu 11 voturi,,pentru”. Dl. consilier Albu 
Costache nu vine că este în spital şi dl. consilier Albu Neculai lipseşte de la şedinţă şi supunerea 
spre aprobare a suplimentării ordinii de zi cu cele două proiecte de hotărâre, se aprobă cu 

11 voturi,,pentru” 
     Preşedintele de şedinţă, dl consilier Rotariu Petru, dă cuvântul dnei secretar Ştefan Viorica 
pentru a prezenta punctul unul al ordinii de zi, supunerea spre aprobare procesul verbal 
încheiat în şedinţa ordinară consiliului local  din data de 25 noiembrie  2015, se supune la vot, 

se aprobă cu 11 voturi,,pentru”  



 
        Preşedintele de şedinţă dă cuvântul dlui primar, Darabă Cătălin pentru a prezenta punctul 
doi al ordinii de zi, proiectul de hotărâre şi expunerea de motive privind aprobarea  stabilirii 
preţului de cumpărare a suprafeţei de  5100 mp teren în valoare totală de 67.575 lei, conform 
procesului verbal de negociere, ce aparţine domeniului privat al comunei Dolheşti, judeţul 
Suceava. 
        Discuţii: 
      Domnul consilier, Befu Costel – arată în cuvântul lui că este un proiect care trebuie promovat  
nu din motive personale ci din motive necesare obştii  din cele 3 sate, din modesta simţire roagă 
să se mediteze asupra acestui proiect, este un act de patriotism local pentru cei ce rămân în urma 
noastră, să ştie că s-a făcut ceva pentru ei, prin cuvintele lui ştie că nu va convinge pe toţi, roagă 
să stea strâmb şi să judece drept, deoarece se va materializa ceva de acest consiliu local care se 
apropie de sfârşit iar cei care vor veni va face ce cred ei . În continuare arată că este de acord cu 
proiectul de hotărâre care este în interesul comunităţii care l-a votat, a depus un jurământ la 
început de mandat că va munci  în interesul comunei, nu a reuşit în totalitate ceea ce şi-a propus 
deşi s-a zbătut . 
           Alte discuţii nu sunt ,se supune la vot proiectul de hotărâre : 7 voturi,,pentru”,2 

voturi ,,împotrivă” dl. consilier Iftode Gheorghe şi dl. consilier Chirap Neculai, fiind 
întrebaţi  de ce a votat împotrivă, dl. consilier Iftode Ghe.a răspuns că preţul este foarte mare şi 
dl. consilier Chirap N. a răspuns că s-a gândit că aşa este bine să voteze, 
         Două voturi,,abţineri” dl. consilier Roman Mihai şi dl. viceprimar Crăciun Costică, 
voturi ce se contabilizează la voturi,,împotrivă” întrebaţi şi aceştia de ce s-au abţinut, dl. consilier 
Roman Mihai a răspuns că preţul este foarte mare şi dl. viceprimar răspunde  la fel, preţul este 
mare. Pentru aprobarea proiectului, cvorumul este de 2/3  voturi,,pentru” din consilierii în funcţie  
din totalul de 13 consilieri, era necesar 9 voturi ,,pentru” deoarece este vorba de patrimoniu, 
astfel proiectul de hotărâre este respins. 

        Preşedinte de şedinţă, dl. consilier Rotariu Petru dă cuvântul dlui primar, Darabă Cătălin 

Gheorghe, pentru a prezenta punctul trei al ordinii de zi, proiectul de hotărâre şi expunerea 
de motive privind aprobarea Amenajamentului pastoral, revizuit al comunei Dolheşti . 
       Raportul la acest proiect de hotărâre este întocmit şi  prezentat de Darabă Maria din cadrul 
Compartimentului agent agricol, fond funciar şi cadastru . 
       Discuţii nu sunt, dna secretar ,Ştefan Viorica atrage atenţia că dnii consilieri care au interes 
personal nu trebuie să participe la vot,dl. consilier Chirap Neculai anunţă că nu participă la vot. S      
        Se supune la vot proiectul de hotărâre se aprobă cu 10 voturi ,,pentru”. 

       În continuare dl. primar prezintă proiectul de hotărâre şi expunerea de motive privind 

rectificarea bugetului local pe anul 2015, proiect ce  a fost suplimentată ordinea de zi. 
Raportul la acest proiect de hotărâre a fost întocmit şi prezentat de dl. contabil Pîntea Dumitru.  
      Discuţii la acest proiect de hotărâre nu sunt, se supune la vot, se aprobă cu 11 

voturi,,pentru”. 
        În continuare dl. primar, Darabă Cătălin Gheorghe, prezintă al doilea punct care  a fost 
suplimentată ordinea de zi ,proiectul de hotărâre şi expunerea de motive privind aprobarea  

drepturilor băneşti personalului didactic de la Şcoala Gimnazială,,Hatmanul Şendrea” 

Dolheştii Mari, care solicită cheltuieli de deplasare pe 2 luni: noiembrie şi decembrie 2015. 
        Nici la acest punct nu sunt discuţii, se supune la vot, se aprobă cu 11 voturi,,pentru”. 

        Se trece la ultimul punct al ordinii de zi, probleme diverse: 
        Domnul primar,Darabă Cătălin arată  că sunt probleme cu apa, proiectul este din 2006 şi 
trebuie înnoite avizele, de modificat bazinul nu a putut demara acţiunea  că este sfârşit de an dar 
la începutul anului viitor trebuie făcut un proiect de hotărâre cu aceste modificări la proiectul cu 
apa. În continuare dl. primar  consultă consiliul local cu privire la evaluarea dnei secretar,  Ştefan 
Viorica, toţi consilierii sunt de acord să i se acorde dnei secretar, Ştefan Viorica 
calificativul,,foarte bine” cu 11 voturi,,pentru”. 
        Domnul consilier,Befu Costel- arată că la Căminul Cultural sunt începute lucrări frumoase, 
depinde acum ce se va face acolo. 
        Domnul primar, Darabă Cătălin arată că s-a aprobat spaţiu pentru muzeu, acum trebuie 
amenajat, sunt obiecte de muzeu care aparţin dlui. Cărăbuş şi dlui.Sandovici, a vorbit cu dl. 



 
Cărăbuş şi a spus că el are multe obiecte, dacă muzeul va lua denumirea dânsului va dona 
obiectele dacă nu, nu va da nici un obiect .În continuare arată că îi pare rău că nu s-a votat 
proiectul de hotărâre cumpărare teren pentru cimitir, s-a chinuit de mult să cumpere acest teren 
care era în interesul tuturor, dar votul a fost de interes politic. 
       Domnul consilier, Chirap Neculai – arată că cei care depun peste 80% din obiecte să i se dea 
denumirea acestuia şi dacă tot sunt bani să se cumpere scaune la Cămin că sunt rele. 
       Doamna consilier, Pandelea Viorica, arată că muzeul să se numească muzeul satului. 
       Domnul consilier, Befu Costel-  face parte din Comisia de cultură la nivelul Consiliului local 
şi arată că muzeul trebuie făcut cu cap că dăinuieşte peste ani , a făcut şi alte localităţi, obiectele 
sunt ale cetăţenilor , să fie muzeul satului şi posteritatea îi va da denumirea, să fie gândit tot ce se 
face. 
      Domnul consilier, Sandovici Valeriu- nu are nici o divergenţă cu domnul  Cărăbuş, nu  
s-a certat, nu a discutat cu el, muzeul nu trebuie personalizat, sunt multe lucruri care le-a donat, 
soţia dumnealui a avut o colecţie de monede vechi cineva a spart vitrina şi le-a furat, acum 
cineva are colecţie de monede. I-a dat lui Cărăbuş, vase şi multe obiecte dacă nu este loc în 
Dolheştii Mari le va dona la Fălticeni, dumnealui nu vrea să i se dea denumirea dânsului , este 
meritoriu că dl. primar a încercat ceva şi să nu se facă, nu se ia bani cei care vizitează muzeul, 
dacă nu vrea să privatizeze căminul  să se scoată bani. 
       Domnul primar,Darabă Cătălin Gheorghe-arată că el a lucrat în silvicultură şi era o condică 
şi trecea în aceasta ce făcea într-o zi, dar aici sunt persoane care nu au ce trece în condică, urează 
la  sfârşit de an ,,la mulţi ani fericiţi cu bucurie şi sănătate”. 
     Întrucât discuţii nu mai sunt, preşedintele de şedinţă, dl.consilier, Rotariu Petru, declară 
închise lucrările şedinţei şi mulţumeşte pentru participare. 
 
 
 
 
 
 
 
       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, 
        Rotariu Petru- consilier local                                                            
                                                                                                                 SECRETAR  COMUNĂ, 
                                                                                                                       Ştefan Viorica 
 
 
 
 
 
 
 
             
 
 

 


