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PROCES VERBAL
Încheiat astăzi 28.02.2019 în cadrul şedinţei de îndată a Consiliului Local Dolheşti,
care are loc în sala de şedinţe a Primăriei comunei Dolheşti, ora 1300.
Prin Dispoziţia primarului nr. 47 din 27.02.2019, au fost convocaţi un număr de
13 consilieri în funcţie, cu invitaţia secretarului comunei nr. 977 din 27.02.2019.
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 11 consilieri.
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. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin atribuire directă și/sau
licitație publică cu strigare a suprafeței de 96,27 ha pajiști din proprietatea privată a
comueni Dolhești, județul Suceava
Inițiator: Bărculescu Cristinel-Neculai, primar comună
Se supune la vot ordinea de zi și se aprobă cu 11 voturi ”pentru”.
Dna. secretar Rotaru Nina amintește prevederile art.46 alin (1) din Legea nr. 215/2001
cu privire la conflictul de interese.
Domnul primar Cristinel-Neculai Bărculescu prezintă referatul de motivare a
convocarii consiliului local în ședința de îndată, proiectul de hotărâre și expunerea de motive.
Discuții:
Dl. consilier Darabă Cătălin Gheorghe spune că la amenajament s-a muncit și s-au
cheltuit niște bani. Referitor la prețul de 200 lei cuprins in amenajament, spune ca la alte
comune este mai mic. Dacă la Dolheștii Mici sunt 2 ha și sunt 2 trupuri, la Bahna Mare
terenul este mult mai bun. Postața poate fi împărțită după numărul de animale. Cornișul este
partea dreaptă și stângă, 8 ha fiind destinat pentru pășunatul oilor. Domnul consilier susține
proiectul de hotărâre
Se supune la vot și se aprobă cu 11 voturi ”pentru”.
Președintele de ședință declară închise lucrările de ședință.
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