
ROMÂNIA
JUDEŢUL SUCEAVA
CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI DOLHEŞTI

PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 9 ianuarie 2015 în cadrul şedinţei extraordinare a Consiliului local Dolheşti,
care are loc în sala de şedinţe al Primăriei comunei Dolheşti,ora 10,00.

Prin Dispoziţia primarului nr.2 din 06.01.2015, au fost convocaţi un nr. de 13 consilieri în
funcţie, cu invitaţia secretarului comunei nr.49 din 06.01.2015.

Preşedintele de şedinţă dă cuvântul dnei secretar,Ştefan Viorica, pentru a face prezenţa
nominală a consilierilor prezenţi la şedinţă. Din totalul de 13 consilieri în funcţie,sunt prezenţi 11,
domnul consilier, Befu Costel a anunţat că nu poate veni că are o problemă la serviciu şi domnul

consilier Chirap Neculai întârzie.
În continuare, dna secretar, Ştefan Viorica, anunţă că cvorumul este asigurat, şedinţa este

legal constituită, lucrările şedinţei pot începe.
Preşedintele de şedinţă ,dl Crăciun Costică ,declară deschise lucrările şedinţei şi dă cuvântul

dlui primar ,Darabă Cătălin Gheorghe pentru a prezenta Proiectul ordinei de zi după cum urmează:
1. Proiectul de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al

deficitului secţiunii de dezvoltare pentru anul 2014.
Iniţiator: Darabă Cătălin Gheorghe-primar comună

În continuare preşedintele de şedinţă dă cuvântul dlui primar pentru a prezenta proiectul de
hotărâre şi raportul privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local al deficitului
secţiunii de dezvoltare pentru anul 2014. Se prezintă la şedinţă dl. consilier Chirap Neculai. Din
partea Compartimentului de contabilitate raportul la proiectul de hotărâre este întocmit şi prezentat
de dl. contabil Pîntea Dumitru.

Discuţii nu sunt se supune la vot proiectul de hotărâre, se aprobă cu 12 voturi,,pentru”
Domnul consilier Sandovici Valeriu,mulţumeşte tuturor consilierilor că au aprobat proiectul de

hotărâre privind acordarea titlului de cetăţean de onoare dlui. Dimitriu Corneliu ,care a editat o
lucrare cu 605 pagini, în care aminteşte şi de onoarea de a i se acorda titlul de cetăţean de onoare al
comunei Dolheşti.

Alte discuţii nu sunt ,preşedintele de şedinţă declară închise lucrările şedinţei Consiliului
Local şi mulţumeşte pentru participare.

PREŞEDINTEDE ŞEDINŢĂ,
Crăciun Costică -consilier local -viceprimar SECRETAR COMUNĂ,

Ştefan Viorica




