
 

      ROMÂNIA                                                                                              

 JUDEŢUL SUCEAVA 
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOLHEŞTI 
 
 
                                                                PROCES VERBAL 
 
          Încheiat astăzi 20 noiembrie 2015 în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local   
Dolheşti, care are loc în sala de şedinţe  a Primăriei comunei Dolheşti,ora 12,00. 
          Prin Dispoziţia  primarului  nr.241 din 16.11.2015 au fost convocaţi un nr. de 13 consilieri 
în funcţie ,cu invitaţia secretarului comunei nr.4131 din 16.11. 2015 . 
          Preşedintele de şedinţă ,dl.Rotariu Petru, dă cuvântul dnei secretar,Ştefan Viorica, pentru a 
face prezenţa nominală  a consilierilor prezenţi la şedinţă.Din totalul de 13 consilieri în funcţie, sunt 
prezenţi 10 consilieri, dnii consilieri Agafiţei Petru,Chirap Neculai şi Befu Costel  întârzie  . 
           Doamna secretar, Ştefan Viorica, anunţă,că este asigurat cvorumul, şedinţa este legal 
constituită şi lucrările şedinţei pot începe, drept pentru care preşedintele de şedinţă, declară deschise 
lucrările şedinţei  şi dă cuvântul dlui primar, Darabă Cătălin-Gheorghe, pentru a prezenta  Proiectul 
ordinii de zi: 
              1.Proiect de hotărâre privind aprobarea  rectificării bugetului local  de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2015. 
                                 Iniţiator: Darabă Cătălin Gheorghe-primar 
              2. Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 a Hotărârii consiliului local  nr. 31 din 
30 octombrie 2015 pentru înlocuirea dlui.Pîntea Dumitru, ca membru din comisia de negociere 
a preţului  pentru achiziţionarea unei suprafeţe de 5100mp teren (din spatele Primăriei) 
                                Iniţiator: Darabă Cătălin Gheorghe-primar 
 
     Se prezintă la şedinţă dl. consilier Agafiţei Petru, se supune la vot ordinea de zi, se aprobă cu 11 
voturi ,,pentru”. 
      Domnul primar, Darabă Cătălin Gheorghe, prezintă punctul unul al ordinei de zi, proiectul de 
hotărâre şi expunerea de motive privind aprobarea  rectificării bugetului local de venituri şi cheltuieli 
pe anul 2015 .Raportul la proiectul de hotărâre este întocmit şi prezentat de dl. contabil, Pîntea 
Dumitru. Se prezintă la şedinţă dl. consilier Chirap Neculai . 
          Discuţii: 
       Domnul primar, Darabă Cătălin anunţă că la şedinţă participă dna directoare, Ilie Maria, a Şcolii 
,,Hatmanul Şendrea” Dolheşti, în continuare dl primar, arată că la şcoală s-a prins o sumă importantă 
pentru achiziţionarea unei centrale noi la şcoala din Dolheştii Mici deoarece centrala veche este 
stricată şi nu s-a putut repara, trebuie amenajat un spaţiu pentru centrală că la subsol unde a fost 
centrala veche nu mai poate fi pusă că este periculos, vin pompierii cu amendă. Referitor la discuţiile 
care s-au auzit, Consiliul judeţean nu a dat nici un leu la comuna Dolheşti este fals, Consiliul 
Judeţean  nu a dat la nici o comună bani  decât  pentru cei care au datorii. 
      Alte discuţii nu sunt, se supune la vot ordinea de zi, se aprobă cu  12 voturi ,,pentru”, dl 
consilier Befu Costel nu s-a mai prezentat la şedinţă. 
       Domnul primar, Darabă Cătălin Gheorghe, prezintă punctul 2 al ordinii de zi , proiectul de 
hotărâre şi expunerea de motive privind modificarea art.2 a Hotărârii consiliului local  nr. 31 din 30 
octombrie 2015 pentru înlocuirea dlui.Pîntea Dumitru, ca membru din comisia de negociere a 
preţului  pentru achiziţionarea unei suprafeţe de 5100mp teren (din spatele Primăriei). Raportul la 
proiect este întocmit şi prezentat de dna consilier juridic, Rotaru Nina. 
     Discuţii la acest proiect nu sunt, se supune la vot se aprobă cu 12 voturi,,pentru”. 
     Domnul primar, Darabă Cătălin Gheorghe, dă cuvântul dnei directoare,  Ilie Maria. 
     Doamna directoare, Ilie Maria,- arată în cuvântul ei, că din bugetul şcolii s-a retras suma de 
66.000 lei din drepturile salariale ce erau în plus pentru cadre didactice, a fost prins salariul pentru 
cadrul didactic titular ,dar sunt posturi care se plătesc  pe oră pentru cei care suplinesc, de aceea avea 
plus în  buget, referitor la recuperarea drepturilor salariale din hotărâri judecătoreşti, este ultima 
tranşă când se achită aceste sume de bani; 



 
   - în şedinţa următoare va fi aprobarea banilor de navetă pentru cadrele didactice, anunţă că este 
lege care prevede să fie plătită naveta la cadrele didactice şi dacă nu vor plăti, aceştia vor acţiona în 
instanţă . 
  - la cheltuieli materiale – arată că s-a spart centrala de la Şcoală la Dolheştii Mici, nu s-a putut 
repara şi trebuie cumpărată alta, au fost probleme cu PSI privind locul unde a fost amenajat pentru 
aceasta la subsolul claselor de curs, fiind un pericol pentru copii şi cadrele didactice, de aceea trebuie 
amenajat un nou spaţiu în afara şcolii . Deşi timpul este scurt,  procedura  de achiziţionare este 
complexă, trebuie să se grăbească pentru a nu pierde banii şi fiind în prag de iarnă  trebuie să asigure 
la copii un mediu plăcut pentru desfăşurarea cursului de şcoală. Referitor  la  grupul sanitar la şcoala 
veche este greu de făcut deoarece trebuie proiect de hotărâre, prins bani în buget,  până se realizează 
se va folosi W din şcoala nouă. 
      În continuare  mulţumeşte pentru înţelegere şi pentru invitaţie.    
      Preşedintele de şedinţă, dl consiler  Rotariu Petru, declară închise lucrările şedinţei şi mulţumeşte 
pentru participare. 
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