
 
 
 
 
 
      ROMÂNIA                                                                                              

 JUDEŢUL SUCEAVA 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOLHEŞTI 
 
 
 
                                                                PROCES VERBAL 
 
 
          Încheiat astăzi 25.11.2015, 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 242 din 19.11.2015,au fost convocaţi un nr. de 13 consilieri 
în funcţie,cu invitaţia secretarului comunei Dolhesti, nr. 4178 din 19.11.2015. 
          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  13 . 
        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 30 octombrie  2015 şi supunerea spre aprobare a procesului 

verbal încheiat în şedinţa extraordinară a Consiliului local Dolheşti din data de 20.11.2015 

                                   Prezintă : Viorica Ştefan –secretar comună 

             2.Proiect de hotărâre  privind aprobarea  Contului de execuţie a bugetului comunei 

Dolheşti a situaţiilor financiare şi a anexelor acestora întocmite pe secţiunile de funcţionare 

şi dezvoltare în trimestrul III al anului 2015.                           

                                  Iniţiator: Cătălin Gheorghe Darabă-primar comună 

             3. 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: septembrie şi octombrie 2015. 

                                   Iniţiator: Cătălin Gheorghe Darabă-primar comună 

             4. Prezentarea adresei nr. 10777 din 3.11.2015 a Inspectoratului Judeţean Şcolar 

Suceava, înaintată de Şcoala Gimnazială ,,Hatmanul Şendrea” Dolheştii Mari cu nr. 2458 

din 3.11.2015 privind propunerile pentru reţeaua şcoala 2016-2017. 

                                  Prezinta: : Cătălin Gheorghe Darabă-primar comună                                                               

             5. Proiect de hotărâre privind  stabilirea pentru proprietarii de atelaje cu vârsta 

între 18-60 ani, de a efectua 3 zile activitate în folosul comunităţii dolheştene, sau să achite 

taxa  de  100 lei/ mp 

                                 Iniţiatori:  consilieri locali, Sandovici Valeriu, Albu Costache şi Befu  

                                                                    Costel 

             6. Proiect de hotărâre privind cumpărarea prin negociere directă în domeniul 

privat al comunei Dolheşti  a suprafeţei de 5100 mp teren intravilan, situat în sat Dolheştii 

Mari ( spatele Primăriei) pentru garaj şi parcare microbuz şcoală, motopompă situaţii de 

urgenţă, depozitare materiale şi lemne. 

                                 Iniţiator: Cătălin Gheorghe Darabă-primar comună 

            7. Prezentarea  adresei nr.18482/30/1 din 10.11.2015 a Instituţiei Prefectului – 
judeţul Suceava. 

                                 Prezintă :Viorica Ştefan,secretar comună 

            8. Prezentare rapoarte de activitate pe anul 2015 de către consilieri locali. 

                                 Prezintă: consilierii locali 

            9. Diverse. 
     Se supune la vot ordinea de zi ,se aprobă cu 13 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 30 octombrie 2015, se supune la vot, se 

aprobă cu 13 voturi,,pentru” şi supunerea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa 

extraordinară a Consiliului local Dolheşti din data de 20.11.2015.Discuţii nu sunt, se supune  la 
vot, se aprobă cu 13 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  Contului de 
execuţie a bugetului comunei Dolheşti , a situaţiilor financiare şi a anexelor acestora întocmite pe 
secţiunile de funcţionare şi dezvoltare în trimestrul III al anului 2015.  Raportul la acest proiect 
este întocmit de Pîntea Dumitru din partea Compartimentului contabilitate .Discuţii la acest 
proiect de hotărâre nu sunt se supune la vot, se aprobă cu 13 voturi,,pentru”. 

          În continuare preşedintele de şedinţă, dl. consilier Rotariu Petru, dă cuvântul  dlui.primar 
pentru a prezenta punctul trei al ordinii de zi, proiectul de hotărâre şi expunerea de motive 
privind aprobarea proiectului 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: septembrie şi octombrie 2015. Compartimentul 
contabilitate prin contabil Pîntea Dumitru, întocmeşte raportul la proiectul de hotărâre. 
      Discuţii nu sunt, se supune la vot, se aprobă cu 13 voturi,,pentru” . 
        Domnul primar, Darabă Cătălin, prezintă punctul patru al ordinii de zi, adresa  nr. 10777 
din 3.11.2015 a Inspectoratului Judeţean Şcolar Suceava, înaintată de Şcoala Gimnazială 
,,Hatmanul Şendrea” Dolheştii Mari cu nr. 2458 din 3.11.2015 privind propunerile pentru reţeaua 
şcoala 2016-2017. 
         Punctul cinci al ordinii de zi, proiectul de hotărâre  şi expunerea de motive privind  
stabilirea pentru proprietarii de atelaje cu vârsta între 18-60 ani, de a efectua 3 zile activitate în 
folosul comunităţii dolheştene, sau să achite taxa  de  100 lei/ mp, Raportul la acest proiect de 
hotărâre este întocmit şi prezentat de dl. Pîntea Dumitru,contabil din cadrul Compartimentului 
contabilitate. Nici la acest proiect nu sunt discuţii, se supune la vot, se aprobă cu 7 
voturi,,pentru”dnii consilieri locali: Sandovici Valeriu, Befu Costel, Albu Costache, Rotariu 
Petru, Pandelea Maria,Pandelea Viorica şi Iliuţe Costel, 6 voturi,,la abţineri”, domnii consilieri: 
Chirap Neculai,Agafiţei Petru, Roman Mihai, Crăciun Costică, Iftode Gheorghe şi Albu Neculai,     
           Domnul viceprimar Crăciun  Costică  motivează faptul  că există  atâtea taxe şi nu se 
poate pune o altă taxă. 
         Preşedintele de şedinţă, dl. consilier Rotariu Petru, dă cuvântul dlui.primar, Darabă Cătălin 
Gheorghe, pentru a prezenta punctul şase al ordinii de zi, Proiect de hotărâre şi expunere de 
motive privind cumpărarea prin negociere directă în domeniul privat al comunei Dolheşti  a 
suprafeţei de 5100 mp teren intravilan, situat în sat Dolheştii Mari ( spatele Primăriei) pentru 
garaj şi parcare microbuz şcoală, motopompă situaţii de urgenţă, depozitare materiale şi lemne. 
        Din cadrul Compartimentului contabilitate raportul la proiectul de hotărâre este întocmit şi 
prezentat de dl. contabil Pîntea Dumitru. 
       Discuţii: 
    Domnul consilier, Befu Costel- consideră că s-a ajuns la punctul final ,să se aprobe proiectul 
de hotărâre pentru a putea face ceva în comună, dă exemplu la Primăria de la Preuteşti, câte  s-au 
făcut şi ce frumos este, acest teren este necesar pentru Primărie ,de extindere cimitir ceea ce este 
un lucru bun, este de acord cu proiectul de hotărâre . 
     Domnul consilier, Sandovici Valeriu-arată în cuvântul dumnealui că s-a întâlnit cu cetăţeni 
din comună şi au auzit că se cumpără teren pentru cimitir,dacă nu se aprobă o să meargă prin 
comună să obţină semnături , dacă vine un particular cumpără terenul şi blochează această 
situaţie, toată lumea ar fi de acord cu cumpărarea terenului, dumnealui nu are nici un interes, a 
fost cu dna Pandelea Viorica la dl. Bendescu, este un om deosebit, o personalitate,profesor 
universitar ,provine dintr-o familie bună, tatăl lui a înfiinţat primul muzeu din ţară, este de acord 
cu proiectul de hotărâre . 
      Domnul consilier Iliuţe Costel- arată că este de acord cu proiectul de hotărâre şi roagă pe dl. 
preşedinte de şedinţă să fie învoit că are o problemă personală. Se supune la vot să fie învoit dl. 
consilier Iliuţe Costel,toţi consilierii sunt de acord. 



 
      Domnul Crăciun Costică,viceprimar, - arată că este binevenit proiectul de hotărâre, când s-au 
adus containerele de gunoi foarte greu s-au descărcat, nu poţi intra cu  un utilaj în spatele  
Primăriei, de fiecare dată se loveşte de proprietatea  dlui. Iftode, poate pe viitor vor  avea şi 
Primăria diverse utilaje, o maşină de gunoi sau altceva, şi remiza este improprie, este de acord cu 
proiectul de hotărâre. 
      Domnul consilier, Albu Costache- este un proiect de hotărâre bine gândit  pentru  extindere 
cimitir  este necesar şi pentru Primăriei, pentru garaj situaţii de urgenţă, este de acord cu 
proiectul de hotărâre . 
        Alte discuţii nu sunt, se supune la vot, se votează cu 8 voturi,,pentru”dl. consilier,  

Sandovici Valeriu, dl. consilier, Albu Costache, dl. consilier, Befu Costel, dl. consilier, Iliuţe 

Costel, dna consilier,  Pandelea Maria, dna consilier, Pandelea Viorica, Crăciun Costică şi 

dl. consilier Rotariu Petru, două voturi ,,împotrivă”- dl. consilier Chirap  Neculai şi Iftode 

Gheorghe, ,,la abţineri”trei: dl. consilier, Roman Mihai, dl. consilier, Agafiţei Petru şi dl. 
consilier, Albu Neculai. Întrucât cvorumul nu este asigurat cu două treimi din 13 consilieri în 
funcţie, proiectul de hotărâre se respinge. 
        Punctul opt al ordinii de zi, prezentarea de rapoarte de activitate a consilierilor locali.  
     Toţi consilierii locali au prezentat rapoartele de activitate pe anul 2015. 
        Ultimul punct al ordinii de zi,probleme diverse: 
        Domnul primar,Darabă Cătălin – arată că are bani în buget pentru cumpărarea terenului,va 
vedea pentru ce  îi cheltuie acum că nu s-a aprobat ? s-au îi va trece în cont la rezervă . 
        Domnul consilier Albu Costache- arată că sunt bani  necheltuiţi să se facă SF –ul  că sunt 
atâtea proiecte de făcut în comună. 
      Întrucât discuţii nu mai sunt, preşedintele de şedinţă, dl.consilier, Rotariu Petru, declară 
închise lucrările şedinţei şi mulţumeşte pentru participare. 
 
 
 
 
 
 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,        
                                                                                                 SECRETAR  COMUNĂ, 

        Rotariu Petru  -consilier local                                                 Ştefan  Viorica 
 
 

 


