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PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 31.01. 2017 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Dolheşti, care are loc
în sala de şedinţe a Primăriei comunei Dolheşti, ora 14,00 .
Prin Dispoziţia primarului nr. 15 din 20.01.2017, au fost convocaţi un număr de 12
consilieri în funcţie, cu invitaţia secretarului comunei nr. 295 din 20.01. 2017 .
Preşedintele de şedinţă, dl. Roman Mihai, dă cuvântul dnei. secretar Rotaru Nina, pentru a face
prezenţa nominală a consilierilor prezenţi la şedinţă şi constată că din 12 consilieri în funcţie, sunt
prezenţi 12 consilieri .
Dna secretar, Rotaru Nina, informează că este asigurat cvorumul, şedinţa este legal constituită
şi lucrările şedinţei pot începe .
Dna secretar, Rotaru Nina, precizează că la ședință este prezent dl. Murariu Ioan .
Preşedintele de şedinţă, dl. Roman Mihai, declară deschise lucrările şedinţei şi dă cuvântul dlui.
primar Cristinel - Neculai Bărculescu.
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu prezintă Proiectul ordinei de zi, după cum urmează:
1.Supunerea spre aprobare a procesului verbal, încheiat în şedinţa extraordinară a
consiliului local din data de 6 ianuarie 2017.
Prezintă: Nina Rotaru- secretar comună.
2.Prezentarea cererii de demisie din consiliul local a domnului Costeniuc Petru – Lucian.
Prezintă: Roman Mihai – consilier local.
3.Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a unui consilier local.
Iniţiator: Cristinel-Neculai Bărculescu, primar comună
4. Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier local.
Iniţiator: Cristinel-Neculai Bărculescu, primar comună.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes local ce
vor fi executate de beneficiarii de ajutor social, în anul 2017.
Iniţiator :Cristinel Neculai Bărculescu, primar comună.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții al
personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Dolhești, pe anul 2017.
Iniţiator: Cristinel Neculai Bărculescu, primar comună.
7. Proiect de hotărâre privind încadrarea asistenților personali cu handicap cu contract de
muncă .
Iniţiatori: Grupul consilierilor PNL: Maria Ilie, Mărian Dorin, Darabă Cătălin –
Gheorghe, Chirap Neculai, Iliuțe Constantin.
8. Probleme diverse .
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Dna. consilier Ilie Maria precizează că acum o lună a prezentat dnei. secretar un proiect de
hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar pentru o persoană din localitatea nostră care are un
handicap și solicită să fie ca supliment în Proiectul ordinii de zi .
Dna secretar, Rotaru Nina răspunde că acel proiect de hotărâre este înregistrat în data de
5.01.2017, este cu, caracter normativ și procedura este de 30 de zile lucrătoare de la înregistrare și va fi
pus pe ordinea de zi al ședinței din februarie 2017.
Se supune la vot, ordinea de zi, care se aprobă cu 11 voturi ,,pentru” și 1 abținere.
Cvorumul fiind asigurat, ordinea de zi este aprobată, iar lucrările ședinței pot continua.
În continuare, preşedintele de şedinţă, dl. Roman Mihai dă cuvântul dnei. secretar Rotaru Nina,
pentru a prezenta punctul unu al ordinei de zi . Supunerea spre aprobare a procesului verbal încheiat în
şedinţa extraordinară a Consiliului Local din data de 06.01.2017.
Se supune la vot procesul verbal încheiat în şedinţa extraordinară a Consiliului Local din data
de 06.01.2017 cu modificările făcute. Se aprobă cu 12 voturi ,,pentru”.
Dna. secretar Rotaru Nina dă citire art. 46 din Lege nr. 215/2001 cu privire la conflictul de
interese.
Preşedintele de şedinţă, prezintă punctul doi al ordinii de zi : Prezentarea cererii de demisie din
consiliul local a domnului Costeniuc Petru – Lucian.
Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu, pentru a
prezenta punctul trei al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind încetarea de drept a unui consilier
local.
Discuții nu sunt se supune la vot, proiectul de hotărâre privind încetarea de drept a unui consilier
local, se aprobă cu 10 voturi ,,pentru” și 2 abțineri.
Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu, pentru a
prezenta punctul patru al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind validarea mandatului unui consilier
local.
Si întrunește comisia de validare formată din următorii consilieri locali dna. Pandelea Viorica, dl.
Roman Mihai și dl. Mărian Dorin.
Discuții nu sunt se supune la vot, proiectul de hotărâre privind validarea mandatului unui
consilier local și se aprobă cu 12 voturi ,,pentru”.
Dl. Murariu Ioan depune jurământul.
Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel-Neculai Bărculescu, pentru a
prezenta punctul cinci al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni și
lucrări de interes local ce vor fi executate de beneficiarii de ajutor social, în anul 2017.
Discuții:
Dna. consilier Ilie Maria precizează că în mapă în proiectul de hotărâre privind Planului de
acțiuni și lucrări de interes local sunt înșirate fără nici o noimă anumite lucrări. Dumneaei completează
că din căte știe orice plan de acțiune trebuie să cuprindă niște obiective și acțiuni care se desfășoară, în
ce perioadă, cine răspunde de lucrarea respectivă și cine o evaluează, pentru că altfel se desfășoară
aiurea iar aceste documente care sunt prezentate în Consiliul Local sunt duse la Prefectură și comparativ
cu un plan corect făcut de altă Primărie, dacă ne uităm la al nostru, se poate face o apreciere în ceea ce
privește competențele . Mai adaugă că ar dori ca acest proiect de hotărâre să fie făcut mai amănunțit cu
persoanele care răspund strict . Dumneaei dă un exemplu: dacă vor fi trimiși oamenii să lucreze la
Școala Valea Bourei, atunci acolo nu se va duce primarul sau altcineva, ci directorul de la acea școală va
urmări și va semna căte ore au lucrat acolo. În proiectul de hotărâre privind Planului de acțiuni și lucrări
de interes local sunt lucrări fără nici un termen și nu crede că povestește foarte bine ce este de făcut.
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Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu răspunde că proiectul de hotărâre privind Planului de
acțiuni și lucrări de interes local a fost făcut în modul în care este prezentat pentru că așa a fost
considerat bun, pentru că nu se știe câți oameni vor fi la Legea nr. 416/2001, câți oameni vor putea să
lucreze, nu este nici o siguranță și pentru a nu se obliga la niște termene și acțiuni la care nu este nici o
garanție că se vor putea face din diferite motive s-a întocmit acest Plan de acțiuni și lucrări.
Dna. viceprimar Ștefan Viorica menționează că este în cunoștință de cauză încă din anul 1992 de
când a fost validat primul Consiliu Local în Comuna Dolhești și până în 2016 se făcea o planificare pe
ore, pe metru iar dacă se face o analiză se poate observa că nu s-a putut respecta planul de acțiuni
aprobat . Trebuie să se țină cont că Legea 416/2001 prevede ca beneficiarii de ajutor social apt de muncă
trebuie să presteze anumite acțiuni și pe un anumit număr de ore, nu se poate planifica într-o zi un
număr mare de persoane când acele persoane au în cursul lunii 10 ore. Dumneaei se aștepta să
primească spijin din partea consilierilor locali când este o acțiune. Dna. viceprimar mulțumește dlui.
consilier Chirap Vasile pentru ajutorul acordat la o acțiune desfășurată la Școala Dolheștii – Mici.
Discuții nu mai sunt se supune la vot, proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului de acțiuni
și lucrări de interes local ce vor fi executate de beneficiarii de ajutor social, în anul 2017 și se aprobă cu
12 voturi ,,pentru” și 1 abținere.
Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu, pentru a
prezenta punctul șase al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea Organigramei și Statului
de funcții al personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Dolhești, pe anul 2017.
Discuții:
Dna. secretar Rotaru Nina menționează că nu sunt modificări, doar că au fost ocupate posturile
vacante pentru care au fost organizate concursuri.
Dl. consilier Darăbă Cătălin completează că știe încă din vechiul mandat și dacă sunt fonduri
dumnealor sunt de acord cu proiectul de hotărâre.
Dl. consilier Chirap Vasile precizează că și dumnealui este de acord cu proiectul de hotărâre.
Dl. consilier Corduneanu Cristian întreabă de ce este ocupat postul de asistent medical
comunitar?
Dna. secretar Rotaru Nina răspunde că dnei. Harhătă Ana i-a fost încetat contractul de muncă în
data de 25.01.2017 pentru că acum s-a aflat că dumneaei a ieșit la pensie.
Nemaifiind discuții, se supune la vot, proiectul de hotărâre privind aprobarea Organigramei și
Statului de funcții al personalului din aparatul de specialitate al primarului comunei Dolhești, pe anul
2017 și se aprobă cu 11 voturi ,,pentru” și 2 abțineri.
Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dnei. consilier Ilie Maria, pentru a prezenta punctul șapte
al ordinii de zi: Proiect de hotărâre privind încadrarea asistenților personali cu handicap cu contract de
muncă.
Discuții:
Dl. consilier Darăbă Cătălin precizează că este o problemă veche din mandatele anterioare,
începând cu dl. Agafiței Petru care nu a primit acceptul pentru a putea fi încadrați acei cetățeni, deși
discuții au mai fost și prin urmare ar fi normal prins în bugetul local de la începutul anului.
Dl. consilier Chirap Vasile întreabă dacă au fost prinși bani în bugetul local pentru 2017 pentru
acest proiect de hotărâre?
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde că acest proiect de hotărâre depinde de
bugetul național și deși până acum nu s-au putut încadrat din lipsă de fonduri, din 2017 datorită noului
Guvernului care este pentru oameni, 100 % vor fi plătiți. Mulțumește pentru organizarea și angajarea
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celor două posturi de contabil și responsabil resurse umane care se vor ocupă de acești asistenți
personali . În evidență sunt 30 de locuri alocate.
Dna. consilier Ilie Maria precizează că acești oameni trebuie să fie consiliați de serviciul de
asistență socială pentru că în lege spune clar, că trebuie să facă un dosar care să cuprindă mai multe
documente și oamenii nu știu acest lucru. Dna.consilier mai precizează că dl. Crăciun Mihai i-a spus că
atunci când a venit la Primărie nu i-a spus nimeni nimic și că prima dată nu au vrut să-i primescă
cererea.
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu menționează că toți asistenții personali au fost anunțați
să vină să depună dosare.
Discuții nu mai sunt, se supune la vot: proiect de hotărâre privind încadrarea asistenților
personali cu handicap cu contact de muncă și se aprobă cu 13 voturi ,,pentru”.
Se trece la punctul opt al ordinii de zi: Diverse.
Discuții:
Dl. consilier Darăbă Cătălin precizează că prin hotărâri s-a modificat TVA și întrucât în
Comuna Dolhești sunt prinse lucrări, este necesar să se facă rectificare de buget pentru că se va umbla la
banii respectivi?
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde că astăzi s-a primit o adresă și până pe
15.02.2017 trebuie să se prezinte la București la MDRAP cu noile proiecte de hotărâre privind
cofinațarea la toate proiectele care sunt aprobate și anume ”Alimentare cu apă” și ” Modernizarea la cele
trei Școli ”. În urma scăderii TVA-ului se recalculează toate sumele și vor fi întocmite și semnate noi
contracte de cofinanțare și în consecință va fi nevoie de o nouă rectificare de buget și o nouă ședință
extraordinară de consiliu local.
Dl. consilier Chirap Neculai menționează că din momentul în care a preluat mandatul dl. primar
Bărculescu Cristinel la gunoi se plătește 2500 lei. iar înainte se plătea 9000 lei. Lumea întreabă de ce se
plătea atât de mult la gunoi . Mai precizează că înainte de a veni dna. Ilie Maria ca și director, la Școală
se cumpăra lemne de 9000 lei. și totuși nu ajungeau pentru foc iar de când a fost dumneaei se cumpărau
lemne de 4000 – 5000 lei și acestea ajungeau chiar și mai rămâneau pe anul următor.
Dna. consilier Ilie Maria confirmă cele spuse de dl. consilier Chirap Neculai în ceea ce privește
cumpărarea lemnelor pentru școală.
Dl. consilier Chirap Neculai mai completează că dl. primar a promis oamenilor din Dolheștii –
Mici că se va asfalta drumul, iar acum dacă nu se poate pentru că s-au opus, oamenii au precizat că nu
vor mai plăti impozitul. Dl. consilier Chirap Neculai mai adaugă că este o factură la Primăria Comunei
Dolhești în care într-o lună a anului 2016 s-au cumpărat produse din carne în sumă de 1950 lei . Dorește
să știe unde s-a făcut praznicul și cine a mâncat carne iar dacă nu primește răspuns dumnealui anunță
DNA–ul.
Dl. consilier Chirap Vasile menționează, în Dolheștii–Mici, în stație sunt salcâmi pe marginea
drumului, cineva de la Legea 416 ar trebui să-i taie.
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde că în planul de acțiuni pentru 2017 care va fi
în raportul bugetului local va fi un punct în care este prevăzut intenția de a muta stația mai la vale și de
a face o alee pietonală pentru oamenii care vin din Podișor așa cum ne-a fost recomandat de către cei de
la Poliția Rutieră și va fi un proiect iar cei care vor prelua lucrarea vor trebui să obțină avizele necesare.
Mai precizează că a fost depusă documentația pentru a fi tăiați 12 nuci care au fost marcați și pentru
care s-a primit aviz.
Dl. consilier Chirap Neculai precizează că dacă sunt primite avize dumnealui taie nucii gratis.
4

Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu adaugă la cuvântul său precizarea că în perioada
următoare va fi puțină agitație în comună, în sensul că așteaptă mai multe organe ale Statului, inclusiv
presa . Este vorba de situația Famaciei care aparține de SC Sawa – Sawa SRL, care funcționează acum
în cadrul vechii săli de nașteri . Spațiile respective, aproximativ 70 m² le are în chirie SC Sawa – Sawa
SRL . Aceștia au luat în primire spațiile în baza unor contracte de subînchiriere, încheiate cu Fundația
GAD și SC Hepytes care au fost avizate de dl. primar Agafiței Petru . SC Hepites înformează Primăria
Comunei Dolhești în data de 02.03.2012 cu adresă care este semnată de primar că reziliează contractul
de închiriere . Fundația GAD trimite pe data de 30.09.2011 adresă de reziliere contract începând cu data
de 1.10.2011 . În 15.03.2012 se semnează contractele de suînchiriere . Compartimentul audit i-a adus la
cunoștință că deși prin hotărârea consiliului local privind aprobarea taxele și impozitele locale aplicabile
persoanelor fizice și juridice și anume tarifele lunare pe m² la chiriile pentru spațiile cu altă destinație
decât locuințe încheiate persoanelor fixice și juridice, spații propriu-zise din mediul rural și anume – 5
lei m² în anul 2012, 6 lei m² în anul 2013, 6 lei m² în anul 2014, 6 lei m² în anul 2015, 6 lei m² în anul
2016. SC Sawa – Sawa SRL, Fundația GAD și SC Hepites au făcut între ei o înțelegere că se va plăti
1,12 lei m² . M-am interesat la Suceava și mi s-a spus că vina este a nostră și trebuie să recuperăm banii
de la SC Sawa – Sawa conform hotărârii de consiliu local și anume , cca18 000 lei. Cei de la SC SawaSawa spun că nu au contract cu noi și deși a trimis adresă la Primărie în 2012 și 2014 la care nu a
primit răspuns prin urmare a plătit conform contractelor . Noi îî vom intenta proces și instanța va hotărî
cine are dreptate.
Dl. consilier Darăbă Cătălin precizează că au o hotărăre în care precizează că dacă fac investiții
li se scade din chirie .
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu mai menționează că cei de SC Sawa – Sawa au
răspuns că nu plătesc, apoi am fost sfătuit să desemnez o comisie de predare – primire a spațiului. În
perioada imediat urmatoare, vom desemna o comisie de predare – primire, iar dacă nu va fi primită ne
vom adresa la Colegiul Medicilor, la DSP, ITM și la Instituția Prefectului Județului Suceava de unde
vom solicita o comisie mixtă.
Dna. consilier Ilie Maria în cuvântul său menționează că nu înțelege de ce este atâta nervozitate,
pentru că vede că sunt tratate lucrurile diferit, anumiți chiriași se bucură de anumite drepturi și alții nu .
Dumneaei adaugă că Primăria și activitatea ei este controlată de-a lungul anilor de Curtea de Conturi și
că aceștia trebuie să dea o decizie în baza căreia se pot lua anumite măsuri. Mai completează că nu se
poate lua așa o decizie de a da în judecată că vrea dl.primar pentru că va pierde Primăria și vor plăti,
trebuie avută o hotărâre judecătorească pe baza unei decizii a Curții de Conturi . Dna. consilier Ilie
Maria spune că ar dori ca dl.primar Bărculescu Cristinel – Neculai să trăiască în prezent și să lase
organele statului să-și facă treaba, că de când a venit ca primar duce un război cu fostul primar, cu
Farmacia dar de dl. Doru Constantin nu se atinge, chiar face prezența în fiecare dimineață la el la
magazin pentru a face planuri de acțiune pentru ziua respectivă .
Dna. consilier Apetroaei Neculai precizează că dl, primar trebuie să facă tot ce poate pentru a
recupera banii .
Preşedintele de şedinţă dl. Roman Mihai declară închise lucrările şedinţei şi mulţumeşte pentru
participare .
PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Roman Mihai – consilier local

SECRETAR
Rotaru Nina - jurist
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