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PROCES VERBAL

Încheiat astăzi 11.07.2019 în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local Dolheşti, care
are loc în sala de şedinţe a Primăriei comunei Dolheşti, ora 900.

Prin Dispoziţia primarului nr. 139 din 05.07.2019, au fost convocaţi un număr de 13
consilieri în funcţie, cu invitaţia secretarului comunei nr.3235 din 05.07.2019.

Preşedintele de şedinţă, dna. Ștefan 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 12 consilieri, dl. consilier Mărian Dorin a anunțat președintele că are o
problemă personală și nu poate ajunge.

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

Președintele de ședință, dna. Ștefan 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 ședința extraordinară
din data de 26 iunie 2019.

Prezintă: Rotaru Nina – secretar comună
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări

nerambursabile interne/externe în valoare de 432.381,70 lei
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019.
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună

4. Proiect de hotărâre de completare a HCL nr. 73 din 19.10.2018 cu un articol, cu
următorul cuprins: ”Se aprobă demolarea construcțiilor existente pe teren, construcții care
nu fac obiectul predării, identificate din punct de vedere cadastral cu nr. 30821-C1, 30821-
C2 și 30821-C3, anterior încheierii protocolului de predare-primire amplasament.

Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
5. Probleme diverse

Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu 12 voturi ”pentru”.

Preşedintele de şedinţă, dna. Ștefan 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 extraordinară din data de 26 iunie 2019.

Se supune la vot procesul verbal și se aprobă cu 11 voturi ”pentru”, 1 ”nu participă”
Dna. secretar 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.
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Preşedintele de şedinţă, dna. Ștefan Viorica prezintă punctul doi al ordinei de zi:
Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări nerambursabile
interne/externe în valoare de 432.381,70 lei

Discuții:
Dna. consilier Ilie Maria întreabă dacă sunt bani în buget pentru plata proiectelor și dacă

legea îi permite să angajeze cheltuieli fără acoperire în buget
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu răspunde că legea îi permite. Cînd vor fi bani

atunci va plăti.
Se supune la vot și se aprobă cu 12 voturi ”pentru”.
Preşedintele de şedinţă, dna. Ștefan Viorica prezintă punctul trei al ordinei de zi:

Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2019.
Discuții nu sunt. Se supune la vot și se aprobă cu 11 voturi ”pentru”, 1 ”abținere”.
Preşedintele de şedinţă, dna. Ștefan Viorica prezintă punctul patru al ordinei de zi:

Proiect de hotărâre de completare a HCL nr. 73 din 19.10.2018 cu un articol, cu următorul
cuprins: ”Se aprobă demolarea construcțiilor existente pe teren, construcții care nu fac obiectul
predării, identificate din punct de vedere cadastral cu nr. 30821-C1, 30821-C2 și 30821-C3,
anterior încheierii protocolului de predare-primire amplasament.

Discuții nu sunt. Se supune la vot și se aprobă cu 12 voturi ”pentru”.
Diverse:
Dl. primar Cristinel-Neculai Bărculescu informează consiliul local că a demarat un

proiect de lucrări de reabilitare și medernizare infrastructură rutieră prin Fondul de Investiții,
pentru drumurile de pe raza comunei care au min. 4 m lățime.

Președintele de ședință declară închise lucrările de ședință.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, SECRETAR COMUNĂ,

ȘTEFAN Viorica - consilier local ROTARU Nina – jurist


