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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 16.04.2021 în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local
Dolheşti, care are loc în sala de şedinţe a Primăriei comunei Dolheşti, ora 0830.

Prin Dispoziţia primarului nr. 73 din 12.04.2021, au fost convocaţi un număr de 13
consilieri în funcţie, cu invitaţia secretarului comunei nr. 2070 din 12.04.2021.

Preşedintele de şedinţă, dna. Pandelea Viorica, 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 11 consilieri, dl. Corduneanu Toader-Cristian a anunțat că
nu poate ajunge, iar dna. Ilie Maria nu s-a prezentat.

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

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

1. Supunerea spre aprobare a procesului verbal încheiat în şedinţa ordinară din
data de 30.03.2021;

Prezintă: Rotaru Nina – secretar general
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2021,

estimările pentru anii 2022, 2023, 2024 și a utilizării excedentului bugetului local în
sumă de 873.985 lei pentru finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare(14.194 lei în
cadrul proiectului ”Alimentare cu apă în sistem centralizat în comuna Dolhești, județul
Suceava” și 859.791 lei pentru execuție ”Modernizare, renovare și dotare Cămin
Cultural sat Dolheștii Mari, comuna Dolhești, județul Suceava”), înregistrat sub nr.
2045 din 08.04.2021;

Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu 11 voturi „pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dna. Pandelea Viorica, dă cuvântul dnei. secretar Rotaru Nina,

pentru a prezenta punctul unu al ordinei de zi: Supunerea spre aprobare a procesului verbal
încheiat în ședința ordinară din data de 30.03.2021.

Se supune la vot procesul verbal încheiat în şedinţa ordinară și se aprobă cu 11 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. Pandelea Viorica prezintă punctul doi al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului local pe anul 2021, estimările pentru anii
2022, 2023, 2024 și a utilizării excedentului bugetului local în sumă de 873.985 lei pentru
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finanțarea cheltuielilor secțiunii de dezvoltare(14.194 lei în cadrul proiectului ”Alimentare
cu apă în sistem centralizat în comuna Dolhești, județul Suceava” și 859.791 lei pentru
execuție ”Modernizare, renovare și dotare Cămin Cultural sat Dolheștii Mari, comuna
Dolhești, județul Suceava”).

Discuții:
Dl. primar Bărculescu Cristinel-Neculai arată în cuvântul dumnealui că bugetul este

mai mic ca cel de anul trecut, dar că o să se facă tot ce s-a propus și vor fi finalizate toate
proiectele.

Dna. secretar Rotaru Nina întreabă care a fost cvorumul voturilor a comisiilor de
specialitate care au avizat proiectul de hotărâre:

 Comisia economică: avizează favorabil;
 Comisia juridică: avizează favorabil;
 Comisia pentru învățământ: avizează favorabil.

Se supune la vot proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi „pentru”.
Alte discuții nu mai sunt, președintele de ședință, dna. Pandelea Viorica, declară

închise lucrările ședinței și mulțumește pentru participare.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR GENERAL,

PANDELEA Viorica- consilier local ROTARU Nina– jurist


