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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 6.01. 2017 în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului Local
Dolheşti, care are loc în sala de şedinţe a Primăriei comunei Dolheşti, ora 08,30 .

Prin Dispoziţia primarului nr. 5 din 03.01.2017, au fost convocaţi un număr de
13 consilieri în funcţie, cu invitaţia secretarului comunei nr. 17 din 03.01. 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 13
consilieri în funcţie, sunt prezenţi 13 consilieri .

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

Preşedintele de şedinţă, dl. Roman Mihai, declară deschise lucrările şedinţei şi dă
cuvântul dlui. primar Cristinel - Neculai Bărculescu.
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu prezintă referatul cu privire la convocarea

consiliului local în ședința extraordinară din 6.01.2017 .
Dl. primar Cristinel - Neculai Bărculescu prezintă 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 decembrie 2016 .
Prezintă: Nina Rotaru- secretar.

2.Proiect de hotărâre privind acoperireas definitivă a deficitului secțiunii
de dezvoltare în sumă de 239,311,46 lei din excedentul bugetului local al Comunei
Dolhești pe anul 2016 .

Iniţiator: Cristinel-Neculai Bărculescu, primar comună .

Se supune la vot, ordinea de zi, care se aprobă cu 12 voturi ,,pentru”, dl. consilier
Costeniuc Lucian nu are drept de vot întrucât nu a depus cerere de renunțare la demisie .
Cvorumul fiind asigurat, ordinea de zi este aprobată, iar lucrările ședinței pot continua.
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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 ordinară a Consiliului Local din data de 30.12.2016.
Discuții nu sunt, se supune la vot procesul verbal încheiat în şedinţa ordinară a

Consiliului Local din data de 30.12.2016. Se aprobă cu 12 voturi ,,pentru”.
Dna. secretar Rotaru Nina dă citire art. 46 din Lege nr. 215/2001 .
Preşedintele de şedinţă, dă cuvântul dlui. Primar Cristinel - Neculai Bărculescu,

pentru a prezenta punctul doi al ordinii de zi : Proiect de hotărâre privind acoperirea
definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 239,311,46 lei din excedentul
bugetului local al Comunei Dolhești pe anul 2016 .

Dl. contabil Pîntea Dumitru prezintă raportul la proiectul de hotărâre prezentat .
Discuții :
Nemaifiind discuții se supune la vo proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă

a deficitului secțiunii de dezvoltare în sumă de 239,311,46 lei din excedentul bugetului
local al Comunei Dolhești pe anul 2016 și se aprobă cu 12 voturi ,,pentru” .

Alte discuții nu mai sunt, preşedintele de şedinţă dl. Roman Mihai declară închise
lucrările şedinţei şi mulţumeşte pentru participare .
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