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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 07.01.2021 în cadrul şedinţei extraordinare cu convocarea de îndata a
Consiliului Local Dolheşti, care are loc în sala de şedinţe a Primăriei comunei Dolheşti, ora
0830.

Prin Dispoziţia primarului nr. 2 din 06.01.2021, au fost convocaţi ,,de îndată”un
număr de 13 consilieri în funcţie, cu invitaţia secretarului comunei nr. 64 din 06.01.2021.

Dna. secretar Rotaru Nina, face prezenţa nominală a consilierilor prezenţi la şedinţă
şi constată că din 13 consilieri în funcţie, sunt prezenţi 10 consilieri.

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

Președintele de ședință, dna. Vieriu Mihaela, declară deschise lucrările ședinței și dă
cuvântul dlui. primar, Cristinel-Neculai Bărculescu pentru a prezenta proiectul ordinei de zi:

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului
Secțiunii de Dezvoltare pe anul 2020, în sumă de 208.429,49 lei din excedentul bugetului
local al anilor precedenți, înregistrat sub nr. 29 din 05.01.2021.

Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
Se supune la vot ordinea de zi 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, dna. Vieriu Mihaela prezintă punctul unu al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea acoperirii definitive a deficitului Secțiunii de
Dezvoltare pe anul 2020, în sumă de 208.429,49 lei din excedentul bugetului local al anilor
precedenți.

Discuții:
Discuții nu sunt. Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 10 voturi

„pentru”.
Până a se încheia ședința, în sală își face prezența dl. consilier local Darabă Gheorghe-

Cătălin, președintele de ședință, dna. Vieriu Mihaela îl întreabă cum votează proiectul de
hotărâre, acesta spunând că votează „pentru”.

Alte discuții nu mai sunt, președintele de ședință, dna. Vieriu Mihaela, declară închise
lucrările ședinței și mulțumește pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL,

VIERIU Mihaela- consilier local ROTARU Nina- jurist
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