
ROMÂNIA
JUDEȚUL SUCEAVA
COMUNA DOLHEȘTI
CONSILIUL LOCAL
Cod poștal: 727185; Cod Fiscal: 5506727
www.comunadolhesti.ro; primaria_dolhesti@yahoo.com
Tel. 0230549282; Fax 0230549249

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 07.10.2020 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Dolheşti,
care are loc în sala de şedinţe a Primăriei comunei Dolheşti, ora 0900.

Prin Dispoziţia primarului nr. 170 din 01.10.2020, au fost convocaţi un număr de 10
consilieri în funcţie, cu invitaţia secretarului comunei nr. 4838 din 01.10.2020.

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 10 consilieri, dând citire la Ordinele Prefectului nr.
388/15.09.2020 privind încetarea de drept a mandatului consilierului local Iliuțe Constantin
înainte de expirarea termenului,OrdinulPrefectului nr. 389/15.09.2020 privind încetarea de
drept a mandatului consilierului local Mărian Dorin înainte de expirarea termenului și Ordinul
Prefectului nr. 392/15.09.2020 privind încetarea de drept a mandatului consilierului local
Corduneanu Toader-Cristian înainte de expirarea termenului.

Dna secretar general, Rotaru Nina, informează că este asigurat cvorumul, şedinţa este
legal constituită şi lucrările şedinţei pot începe.

Președintele de ședință, dl. Chirap Neculai, declară deschise lucrările ședinței și dă
cuvântul dlui. primar, Cristinel-Neculai Bărculescu pentru a prezenta proiectul ordinei de zi
și anunță că prin refertul primarului nr. 4916/06.10.2020 s-a suplimentat ordinea de zi cu un
punct,un proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unor activități specifice cu ocazia
sărbătoririi Hramul Bisericii ”Cuvioasa Paraschiva”-monument istoric din satul Dolșheștii
Mar, comuna Dolhești, județul Suceava, în valoare de 3000 lei.

Domnul primar prezintă ordinea de zi :
1. Supunerea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa ordinară din

data de 09.09.2020;
Prezintă: Rotaru Nina – secretar general

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul
2020 înregistrat la Primăria comunei Dolhești sub nr. 4825 din 29.09.2020;

Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
3. Prezentarea adreselor Instituției Prefecturii- Județului Suceava nr.

14461/10/2 din 16.09.2020, nr. 17462/10/2 din 16.09.2020 și nr. 17463/10/2 din 16.09.2020;
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună

4. Probleme diverse.
și suplimentarea ordinei de zi cu proiectul de hotărâre privind aprobarea organizării

unor activități specifice cu ocazia sărbătoririi Hramul Bisericii ”Cuvioasa Paraschiva”-
monument istoric din satul Dolșheștii Mari, comuna Dolhești, județul Suceava, în valoare de
3000 lei.
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Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu 10 voturi „pentru”, precum și
suplimentarea ordinii de zi tot cu 10 voturi ”pentru”.

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 din data de 09.09.2020.

Se supune la vot procesul verbal încheiat în şedinţa ordinară și se aprobă cu 10 voturi
„pentru”.

Dna. secretar general Rotaru Nina amintește prevederile art.228 din OUG nr. 57/2019
cu privire la conflictul de interese, consilierii fiind obligați să anunțe la începutul dezbaterilor
interesul personal pe care îl au în problema respectivă.

Preşedintele de şedinţă, dl. Chirap Neculai prezintă punctul doi al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2020 înregistrat la
Primăria comunei Dolhești sub nr. 4825 din 29.09.2020.

Discuții:
Dna. consilier Ilie Maria arată prin cuvântul dumneaei că nu înțelege de ce atâta timp

cât s-a aprobat în bugetul local în februarie o sumă de bani la capitolul cultură, de ce se mai
vine acum cu un alt proiect.

Domnul primar Bărculescu Cristinel-Neculai, răspunde că banii prinși nu sunt
suficienți, dar și faptul că i se cere de către Curtea de Conturi să justifice defalcat unde se duc
banii.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 8 voturi „pentru”,
1 ”abținere”, iar dna consilier Vieriu Mihaela părăsește sala de ședință, nu participă la
vot.

Preşedintele de şedinţă, dl. Chirap Neculai prezintă punctul trei al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării unor activități specifice cu ocazia
sărbătoririi Hramul Bisericii ”Cuvioasa Paraschiva”- monument istoric din satul Dolheștii
Mari, comuna Dolhești, județul Suceava, în valoare de 3000 lei.

Discuții:
Discuții nu sunt. Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 9 voturi

„pentru”, 1 „abținere”.
Alte discuții nu mai sunt, președintele de ședință, dl. Chirap Neculai, declară închise

lucrările ședinței și mulțumește pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL,

CHIRAP Neculai- consilier local ROTARU Nina– jurist


